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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE --- «& Szeptyckiego — 4. Łaszuk. 
BIENIAKONIE, —- Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgzynia T-wa „Lot“. ` 
DĄBROWICA iPviesie) — Ksiegarnia K. Malinowakiega. 
DUKSZTY — Ва Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włedzimieroów. 
GRÓDNO — Ksęyamnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy $. Zwierzyński, 
KLECK — sklep „Jedność”. 
LIDA — uł. Suwaiska 13, $. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

i  NIEŚWIEŻ — ui. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwinskiegm. 
|  NOWOGRGDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

W. $WIĘCJANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
©SZMŁIANA -—— Ksiegarnia Spółdz. Naucz. 
PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

| POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
| SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ui. Mickiewicza 12; 

STOLPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY —- ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska. 
WARSZAWA — Two Księg. Kol. „kKuch*. 
WOÓŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Nuca”. , 
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PARNUMERATA u я 
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- Cele wspóln:go irontu 
Inicjatywa stworzenia organizacji 

zrzeszającej wszystkich rolników nicza 

jeźnie od stanu posiadania a pósiada- 

jącej przez to prawo przemawiania w 
imieniu rolnictwa i prawo reprezento- 

wania interesów tej dziedziny produkcji 

a nie poszczególnych grup związanych 

z ziemią, — tu na terenie wileńskim 

wyszła z kół ziemiańskich, konserwa- 

tywnych, grupujących się dokoła ,„Sio- 

wa”, staraniom których zawdzięczając 

doszedł do skutku cztery lata temu 

pierwszy zjazd rolniczy w Wilnie, po- 

święcony sprawom zjednoczenia orga 

nizacyj małej a większej własności. 
Wiemy, że dużo tarć, zgrzytów, 

prób zerwania pertraktacyj było, nim 

wreszcie dojrzała i zwyciężyła świado- 

mość wspólnoty interesów i zrozumie- 
nie różnicy między pochyłą płaszczyz= 

ną wzajemnego użerania się a równią 

obrony potrzeb rolnictwa. Dużo przy- 

czyniła się do tego pacyfikacja umy- 

słów pod względem partyjnym, jaka 
powoli następowała w miarę  zmniej- 

szających się możliwości dla jątrzenia 

fnstynktów z trybuny sejmowej i docho 

dzenia do władzy w drodze podburza« 
nia jednej warstwy ludności przeciwko 

drugiej. Krótko mówiąc, wypadki ma- 

jowe odegrały tu decydującą rolę i 

sądzę, że dotąd nie doszłoby do luzji 

organizacyj, i na naszym terenie i gdzie 

indziej, gdyby te możliwości nadal 
istniały. Czyn Marszałka Piłsudskiego 

pośrednio zaważył na losie i formach 

kształtowania się również stosunków 

organizacyjnych w rolnictwie, obalał 
bowiem postulaty, które przedtem z 

tak niezawodnym zawsze wynikiem 

angażowane były przez sejmowych 

impresario na arenę walki wpływów 

i korzyści własnych z ideą mocarstwo 

wej Polski. 

Dziś, gdy zlanie się  organizacyj 

rolniczych stało się faktem dokonanym, 
gdy nowopowstałe Towarzystwo już 

z zapałem podjęło się realizacji swych 

szczytnych zadań, — „Słowu*, które 

w propagowaniu tej idei łączności i 
wspólnego frontu tak znaczny zawsze, 
a bodaj wyłączny udział przyjmowało, 

wówczas gdy reszta prasy codziennej 
zachowywała uporczywe milczenie, 

przysługuje prawo, zabrania głosu, by 

jeszcze raz przypomnieć o zasadni- 

  

  

czych celach, które wspólny front rol- & 
„nictwa do życia powołały. Czynimy to 

tembardziej, że organ Towarzystwa 
„Tygodnik Rolniczy*, pisząc o „naszej 

pracy w Nowym Roku*, dotknął tylko 

jednego zadania, nie omawiając bliżej 
innych zagadnień, które wchodzić po- 

winny w strefę bezpośredniego zainte- 

resowania Towarzystwa. Niewątpliwie 

_. zagadnienia te są w dostatecznej mie- 

rze doceniane tak przez organizację jak 
autora omawianego artykułu — i jeżeli 

podejmujemy się wypełnienia luki, ro- 

bimy to w przeświadczeniu, że nigdy 
mie zawadzi zwracanie uwagi na rzeczy 
jakkolwiek znane, które jednak łatwo 
mogą pójść w zapomnienie z chwilą 

zmiany konjunktur politycznych. 

Zasadniczym , celem wspólnego 
frontu jest obrona interesów rolnictwa. 

Do przewrotu majowego, względnie 

przed połączeniem się dobrowolnych 

zrzęszeń rolniczych, misja ta była nie 
realną, brakowało bowiem dwuch czyn 

znaczenia  rolni- 
ctwa i prawa przemawiania w imieniu 

rolnictwa. ‘ 

Tylko przy należytym -opanowaniu 

tego zadania możliwem staje się osiąg- 

nięcie drugiego celu =- podniesienia 

stanu rolnictwa. Na naszym terenie nie 

brak przykładów obrazowo  ilustrują- 
_ cych słuszność tej tezy. Rok 1928 po- 
"zbawia producenta rolnego plonów pra 

cy — coby tu pomogła znajomość upra 
wy, świadomość korzyści! meljoracyj, 
umiejętność stosowania nawozów i t.p., 
skoro rolnik nie posiadał ziarna na za 
siew i środków na nabycie jego. Bro- 
niąc interesów rolnictwa, należało wy 
dednać najrozmaitsze ulgi i kredyty. 
Dalej niskie ceny na płody rolne, pocią- 
gające za sobą w konsekwencji ograni 
czenie produkcji, wysokie taryfy powc- 
dujące zaniedbanie niektórych upraw i 
poszczególnych grup przemysłu rolni- 
czego obok niedostatecznego stosowa- 

do domu lub z 

numeru 20 gr. 
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ECHA STOLICY 7Z7ĄKORDOWÓW Rola min. Zaleskiego w Genewie 
„ Posiedzenie nadzwycz. komis]! 
dla zbadania zajść w Sejmie w dniu 

31.X. r. ub. 
WARSZAWA, 13.1. PAT. — W, dniu 

dzęsiejszym, przy udziale wszystkich człor= 
ków, odbyło się posiedzenie nadzwyczajnej 
komisji do zbadania: zajść w Sejmie w dnia 
31 października ub. r. Pos. Lieberman (PPS) 
zreterował akty, dochodzeń w sprawie zajść, 
przeprowadzonych. przez marszałka Daszyń- 
skeego i Biuro Sejmu. Z' akt tych wynika, że 
p. marszałek Daszyński polecił w dn. 2 listo- 
pada piizesłuchać wszystkich tych xczłonków 
Straży marszałkowskiej którzy w: dn. 31.X 
ub. r« pełnili w Sejmie służbę., Zeznania te 
były na posiedzeniu komisji odczytane w ca- 
tości przez referenta. — Po reieracie pos, 
Barlicki (PPS), podnosząc, że jak wynika z 
zeznań członków . straży  miarszałkowskiej, 
pierwsi, oficerowie, którzy w dnią 31.X przy- 
byli do przedsionka sejmowego, powoływali 
się na to, że chcielii się, widzieć z posłem 
Polakiewiczem. W takiny stanie rzeczy, zdz- 

Barlickiego, pos. Polakiewicz nie 
może zasiadać w komisji jaka jej członek, 
łecz powinien być zbadany w charakterze 
świadka. — Po krótkiej dyskusji, w której 
zabierali głos prawie wszyscy członkowie 
komisji, pos. Polakiewicz złożył oświadczenie 
treści „aastępującej: 

„„Wobec oświadczeń trzech członków 
nadzwyczajnej komisji, że pragnęliby mnie 
przesłuchać w charakterze świadka, chociaż 
mandatu członka nadzwyczajnej komisji, ne- 
danego mi' przez plenum Sejmu, komisja ani 
pozbawić, ani ograniczyć: nie może, — złożę 
swój mandat ną najbiiższem posiedzewu Sei- 
mu. Chcę w ten sposób; dać wyraz naszej 
zasadzie, że dążymy do wszechstronnego 
wyświetienia prawdy”. 

Po tem oświadczeniu zabrał głos wice- 
marszałek Czetwertyński, dziękując * posłowi 
Polakiewiczową za zajęte przez niego. stano- 
wisko, które ułatwi prace komisji, i: zapewnił, 
ża wybór pą pośle IPolakiewiczu dokonany 
będzię na najbliższem posiedzeniu Sejmu. 

Min. Ezermiūski u premiera 
WARSZAWA. 131. Pat. W dniu 

13 bm. p. premjer Bartel przyjął w 
godzirach porannych na dłuższej 
konferencji ministra oŚwłaty p. Czer- 
wińskiego, a nastepnie - prezesa Ban- 
ku Polskiego p. Wróblewskiego. 

Konferencja Marsz. Pilsudskiega 
z podsekret. stanu Wysockim 

WARSZAWA, 13. 1. PAT. W dniu 
dzisiejszym w godzinach popcłudnio- 
wych p. marszałek Piłsudski odbył 
dłużsrą konierencję z p. podsekreta- 
rzem stanu dr. Wysockim, zastępu: 
jacym nieobecnego ministra spraw za- 
granicznych. 

Konferencja kuraforów okręgów 
szkolnych. 

WARSŽAWA, 13—1. PAT. W 13 
b. m. otwarta zostala w, sali bibljoteki Mi- 
nisterstwa Wyznań Religijnych ji Oświece- 
nia Publicznego konferencja kuratorów 
okręgów szkolnych. W konferencji biorą 
udział wszyscy kuratorowie, naczelnik žwy- 
śziału oświecenia publicznego województwa 
śląskiego, wizytator liceum krzemienieckie- 
0, 0iaz niektórzy dyrektorzy departa- 

mentów, naczelnicy wydziałów i urzędnicy 
Ministerstwa Konferencję etworzył p. mi- 
nister W. R. i O. P. Sławomir Czerwiński. 
W zakończeniu p. minister zwrócił uwagę 
na pracę nad rewizją programu i wezwał 
do współdziałania w tym zakresie, Pod- 
kręślił wreszcie p. min'sier wążność będą- 
cej na porządku dziennym sprawy należy 
tego i we właściwym czasie przygotowania 
admin'stracyjnego nowego roku szkolnego, 
Konfe encji przewodniczył, po odejściu p. 
miaistra, dyrektor departamentu szkolnictwa 
ogólno-ksziałcącego p. Władysław Żłobicki. 
Potrwa onz 2 dni—13 i 14 b. m. Od 15 do 
20 b. m. odbędzie się konferencja naczelni- 
ków wydziałów i wizytatorów szkół śred- 
nich ogólno-kształcących. 

Wyjazd wojewody Grażyńskiego 
do Genewy \ 

KATOWICE. 13.1. Pat. Wezoraj 
wieczorem p. p. dr. Grażyński wyje- 
chał z Katowic do Genewy na sesję 
Rady Ligi Narodó:v. 

18—20 złotych dywidendy 
Od akcji Banku Polskiego. 

Prace bilansowe Banku Polskiego za ub. 
wok operacyjny zostały ukończone a bilans 
naszej instytucji emisyjnej jest już wydruko- 
iwany. Będzie on ogłoszony po posiedzeniu 
Rady Banku Polskiego, które zostało wyznaa 
czone na dzień 16 b. m. Na tem posiedzeniu 
Rada Banku zaakceptować ma bilans oraz 
ustalić wysokość dywidendy za rok ubiegły. 

W kołach finansowych poinformowano 
Agencję PRES, że wynik ubiegłego roku ope 
racyjnego jest dla Banku Polskięgo nader 
pomyślny. Zyski, osiągnięte przez instytucję 
emisyjną pozwalają na wypłacenie dywider- 
dy w wysokości 20. zł. od jednej akcji. Nie 
jest jeszcze ustalone, czy Rada dywidendę w 
tej wysokości zaaprobuje. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że dywidenda wyniesie conaje 
mniej 18 zł. od jednej akcji, wobec zł. i6, 
wypłaconych w roku poprzednim. 

Odnośna uchwała Rady Banku o wyso= 
kości dywidendy przedstawiona będzie wraz 
ž calym bilansem Banku Polskiego za rok 
ubiegiy dorocznemu zwyczajnemu walnemu 
vgromadzeniu akcjonatjuszy, Banku Polskie- 
go, które odbędzie się w pierwszej połowie 
lutego r. b . 

dnin 

  

Sfrajk zeczrów w Krakowie 
KRAKÓW 13—1. PAT. Na tle zatargu 

w sprawie przyjmowania uczniów drukar- 
skich wybuchł dziś w Krakowie strajk ze- 
cerów, wskutek czego dzienniki krakowski 
w dniu jutrzejszym nie ukażą się; jedynie 
„Naprzód”, który nową umowę podpisał, 
pracuje normalnie. Rokowania między wła 
Scicielami drukarń Ja związkiem drukarzy 
toczą się w „ae ciągu. Należy się spo- 
dziewać, że w dniu jutrzejszym drukarze 

Nesłythana_ prowokacja 6. P. U. 
„Tajne Korytarze* w Katedrze 
Mińskiej.- Skład bibuły kontr- 
rewolucyjnej. — Podrzucenie 
fałszywych listów. —Areszto" 
wanie księży i zamknięcie 

katedry. 

Z Mińska dcnoszą o sensa 
cyjnych rewelacjach G. P. U. i 
wykryciu w katedralnym koście- 

le w Mińsku tajnych korytarzy, 

ukrytych w murach wewnętrz- 

nych kościoła, do których to ko- 

rytarzy prowadziły drzwi żelaz- 

ne, zręcznie schowane za kon- 

fesjonałem. Dalsze rewelacje gło- 

szą, Iž władze sowieckie wpadły 
na trop rzekomo szeroko roz- 
gałęzłonej akcji kontrrewolucyj- 
nej ze strony polaków. Tajny ko- 

rytarz w murze miał doprowa- 

drić do wykrycia pokeju, zao- 

patrzonego podwójnemi drzwia- 
<nl. W tymi pokoju chroniły się - 

stosy kontrrewolucyjnej literatu- 

ry, patrjotyczne polskie odezwy, 
portrety Marszałka Piłsudskiego 
ilinnych współczesnych i daw- 
nych bohaterów Polski, moc 

broszur o treści antybolszewic- 

kiej I wreszcie sporo książek t. - 
zw.  „burżuazyjnej" literatury 
polskiej. Naskutek tego dokona- 
no w Mińsku cały szereg aresz- 

tów i rewizji. Między innemi 
aresztowano proboszcza ,kościo- 

ła katedralnego I jeszcze kilku 

księży, których nazwiska narazie 

nie są ustałone. 
Olbrzymie oburzenie, jakie 

powstało wśród mas wiernych 

i polaków, spotęgowane zostało 

jeszcze bardziej po wyjaśnieniu 
całej sprawy, która wykazuje 

niesłychanie prowokacyjne me- 

tody walki z kościołem katolic- 
kim, jakie uprawia G. P. U. Ca- 

ła sprawa przedstawia się jak 
następuje: 

W małym pokoiku w murze 
kościelnym, służącym ongiś za 
wejście na ambonę, którą następ. 
nie przebudowano, ukryto swo- 

jego czasu rzeczywiście cenniej. 

sze dzieła zarówno bibljoteki 

parafjalnej, jak też pewnego 

mieszkańca Mińska, polaka, który 
uchodząc przed okupacją bolsze- 
wicką, a nie będąc w stanie za- 
brać ze sobą ciężkiego bagażu 
złożonego z cennych dzieł lite- 
ratury, niszczonej przez bolsze- 

wików doszczętnie, prosił ów 

czesnego proboszczą o ukrycie 
tych książek w  bezpiecznem 
miejscu. Ksłążkł te, o których 
nawet nie wiedzłał obecny pro- 
boszcz kościoła leżały tam nie- 
naruszone. Dopiero przed kilku 

miesiącami dowiedzieli się o 
tem, przez nieznanych konfiden- 
tów, ajenci G. P. U. Władze 
bolszewickie postanowiły  sko- 

rzystać z tej skrytki dla obrzyd- 
liwej prowokacji. Udało się im 

za pośrednictwem swego czło- 

wieka przeniknąć do kościoła i 
tu podrzucić ogromną ilość pro- 
wokacyjnej literatury antybolsze. 
wickiej. Jednocześnie zaś dla 
wyzyskania momentu antyreli- 
gljnej propagandy, sfabrykowa. 
no naprędce większą ilość kom. 
promitujących księży listów, oraz 
całe stosy pornograficznych ksią: 
żek I pocztówek. Pocztówki te i 
listy wystawione zostały na wi- 

dok publiczay dla okazania wier- 
nym „prawdziwego oblicza ich 

pasterzy duchowych". Niesłycha- 
na ta prowokacja zatoczy praw- 

dopodobnie szersze kręgi. Koś. 
ciół katedralny w Mińsku został 
zamknięty. 

Sprawa kelej Telsze—tetgnga 
KOWNO, 13 I. Pat. Rząd litewski pod- 

pisał umowę z duńską firmą kijagor et 
Schultz co do budowy kolei Telsze—Kre- 
tynga za sumę 17 i pół miljona litów z ter= 

Inauguracja 58 sesji Rady Ligi Narodów 

GENEWA. 13.1 Pat. Dziś o godz. 11 !odbyło się otwarcie 58 sesii 

Rady Ligi Narodów, której przewodniczy min. Zaleski. Jako przedstawi- 

Ciel Włoch bierze udział w obradach po raz pierwszy minister spraw za- 
granicznych Grandi. 

Na posiedzeniu poufnem załatwiono szereg spraw, przedstawionych 

w referatach przez przedstawiciela Kuby oraz generalnego sekretarza Sir 

Erica Drummonda, 

Po przemówieniu min. Zaleskiego 
GENEWA. 13.1. Pat. Na dzisiejszem pierwszem publicznem posiedze- 

niu obecnej sesji Rady Ligi Narodów po mowie inauguracyjnej min. Za- 
jeskiego zabrał głos delegat Niemiec sekretarz stanu von Schubert, który 
w imieniu rządu Rzeszy złożył podziękowanie Radzie Ligi i min. Zaleskie 
mu za wyrazy ubolewania z powodu zgonu min. Stressemanna. Następnie 
Rada Ligi przystąpiła do obrad nad sprawami, znajdującemi się na po- 
rządku óziennym. 

Włoski minister spraw zagranicznych Grandi złożył Sprawozdanie o 
kilku drugorzędnych Sprawach, a między innemi w Sprawie Środków, 
któreby mogły przyśpieszyć ratyfikację umów międzynarodowych, zawar- 
tych pod auspicjami Ligi Narodów. Minister Henderson gorąco popierał 
opinje, wyrażone przez min. Grandiego. 

Przy końcu Styczniowej sesji Rady Ligi zostanie wyłoniona komisja, 
która w wyżej wzmiankowanej sprawie opracuje odpowiediie propozycje 
dla przedstawienia ich następnej sesji Rady Ligi oraz tegorocznemu Zgro- 
madzeniu Ligi Narodów. 

W dalszym ciągu posiedzenia dzisiejszego Rada aprobowała sprawo- 
zdanie o owocnej działalności międzynarodowego instytutu fiimu dydak- 
tycznego w Rzymie. 

Na dzisiejszem poufaem posiedzeniu Rada Ligi 
szy okres mandaty członków komisji rządzącej okręgu 
się dnia 30 marca r. b. 

Oświadczenie min, Grandi'ego 
GENEWA, 13 1. PAT. Włoski minister spraw zagranicznych Grandi oświadczył 

przedstawicielom prasy, iż jest niezadowolony z zarządzonych środków bezpieczeń - 
stwa, mających na celu jego ochronę osobistą. Minister zaznaczył, iż nie jest więźniem 
i że pragnie mieć całkowitą swobodę ruchów. 

` Wizyta Zauniusa u Zaleskiego 
GENEWA, 13 L Pat. Litewski minister spraw zagranicznych Zaunius złożył w 

poniedz ałek po poł. wizytę miaistrowi Zalęskiemu celem omówienia z nim spraw po- 
zostających w zawieszeniu, w szczególności zaś sprawy ułatwienia komunikacji mię- 

przedłużyła na dal- 
Saary, kończące 

_dzy obu krajami. 

Już 26 państw zgłosiło udział w konferencji w sprawie 
zewarcia t, zw. rozejmu celnego 

GENEWA, 13 1. PAT. Rżąd portugalski zawiadomił sekretarza generalnego Ligi 
Narodów, że wyznaczy swego przedstawiciela na konferercję w sprawie zawarcia tak 
zw.rozejmu celnego. Łącznie z Portugatją 26 państw przyjęło już zaproszenie na tę 
konferencję, wystosowane przez sekretarza generalnego Ligi Narodów. 

Dziwaczny zamachowiec w Genewie 
CHCIAŁ ZWRÓCIĆ UWAGĘ RADY LIGI NARODÓW NA KONIECZNOŚĆ 

ZWALCZANIA RAKA I OBNIŻENIE CENY, RADU . 8 

GENEWA, 131. PAT. W  poniedzialek przed poludniem: na krótko, przed 
otwarciem, pierwszego: posiedzenia Rady Ligi, policja genewska  anesztowała pewnego 
młodegd człowieka, pochodzącego, z, Zurychu, który miał przy sobie rewolwer, i który 
zeznał, że pragnął w sali obrad Rady Ligi dać strzał ślepym nabojem, ażeby. zwrócić 
uwagę Ligi Narodów na konieczność energiczniejszego zwalczania raka) oraz lową 
nia obniżenia ceny| radu., Aresztowany osobnik zastał natychmiast poddany: oględzinont 
lekarskim. Po stwierdzeniu że jest, umysłowo normalny został odesłany bezzwłocznie da 
Zurychu, gdzie będzie pozostawał pod nadzorem. Pozatem, policja genewska wydaliłaj z 
granic Szwajtarji pewnego| włoskiego adwokata — szantażystę, 
i który nie umiał dostatecznie usprawiediiwić swej obecności w Gi 

0 mobilizację dlugu niemieckiego 
Polska wobec Banka Reparacyjnego 

HAGA, 13.1. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu państw wierzycielskich 
na którem był omawiany zatwierdzony przez ekspertów finansowych projekt 

statutu banku dla wypłat międzynarodowych, przewodniczący delegacji pol- 

skiej Mrozowski złożył następującą deklarację: 

W chwili, gdy komisja odszkodowań niemieckich po raz pierwszy 
zajmie się sprawą banku dla rozrachunków „międzynarodowych, pragnę 
podkreślić, że rząd polski Śledzi z żywem zainteresowaniem organizację tej 

poważnej;międzynarodowej instytucji finansowej, oraz oświadczam, że iPol- 

ska gotowa jest podpisać całkowitą część kapitału zakładowego tego ban: 

  

  

ku, która może przypaść jej w udziale w myśl statutu banku. Rząd polski 

pragnąłby być zapewnionym, że Polska będzie miała udział w administra- 

cji banku dla rozrachunków międzynarodowych. 

SUBSKRYPCJA BANKÓW AMER. NA RZECZ BANKU REPARACY JNEGO. 
HAGA, 13. 1. PAT. Jak podaje prasa, Reynalds, przewodniczący komitetu 

organizacyjnego Banku Wypłat Międzynarodowych, złożył wizytę delegatom, 
państw wierzycielskich i powiadomił nieoficjalnie, że banki Stanów Zjednoczo 
nych A. P. będą subskrybowały przyznany Stanom Zjednoczonym udział w 
kapitale zakładowym Banku w wysokości 56 miljonów dolarów. 

Posiedzenie delegatów państw wierzycielskich 

HAGA, 13, L PAT. Delegaci państw wierzycielskich rozpatrywali na 
dzisiejszem posiedzeniu szereg spraw, uprzednio odłożonych, a mianowicie 
sprawę terminów spłat niemieckich, zastawu negatywnego, moratorjum i 
mobilizacji długu niemieckiego. 

Przyjazd prezesa Banku Rzeszy 
HAGA, 13. 1, PAT, Przybył tu dr. Schacht. 

Porozumienia nie osiągnięto 
HAGA. 13.1. Pat. Wczoraj, w czasie trzeciego zebrania delegatów 

Francji i Niemiec nie osiągnięto porozumienia co do sprawy Saakcyj. Na- 
rady w tej sprawie prowadzone będą nadal w ciągu dnia dzisiejszego az 
do chwili odjazdu premjera Tardieu, Istnieje nadzieja, że porozumienie 
będzie osiągnięte. Tardieu zwoła posiedzenie rady ministrów we wtorek, 
poczem powróci do Hagi. W środę będzie prawdopodobnie osiągnięte po- 
rozumienie w sprawie odszkodowań bułgarskich. 

Niemcy nie wstąpią do Banku Reparacyjnego 

HAGA. 13.1. Pat, Według krążących pogłosek, na dzisiejszem posie- 

dzeniu przedstawicieli banków emisyjnych, prezes Banku Rzeszy dr. 

Schacht miał oświadczyć, że Relchsbank nie weźmie udziału w mającym 

powstać Banku dla rozrachunków międzynarodowych, a jeżeli prywatne 

banki niemieckie zechcą uczestniczyć, to mogą to zrobić, Na posiedzeniu 

6 państw zapraszających, które zwołano wskutek powyższego oŚwiadcze: 

nia, premjer Tardieu oraz minister Snowden mieli oświadczyć: „W takim 
razie utworzymy bank bez Niemców". 

który poc z Paryża _ 

" GKRY OGŁOSZEŃ: wiercz miiłuiośro inoszpałtowy na zerwie ej i frej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
Kronška aga Apapa ek > prowincji o 25 proc. drožej. 

Zagraniczne 60. prac. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Adranistracj e przyjmuje zastrzeżeń co do 
e у .. dowołrie. Za dosiarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

nia nawozów sztucznych i t.p. dalej dro 

żyzna kredytu uniemożliwiająca najnie- 

zbędniejsze inwestycje, sprowadzająca 

życie gospodarcze do prowizorjów, do 

wegetacji z dnia na dzień, dalej prze- 

ciążenie podatkami i świadczeniami, nie 

znajdującemi się w żadnym współmier- 
nym stosunku do rzeczywistego docho 
du, Przykładów takich można przytc- 
czyć bez liku. Wszystkie one świadczą 
o niezbitym fakcie, że podniesienia 
stanu rolnictwa nie można uzależniać 
wyłącznie od pracy organizacji opert- 
jącej za pośrednictwem swych  facho 
wych pracowników — instruktorów. 
Oprócz tej pracy potrzebna jest obrona 
rolnictwa, obrona jego żywotnych ш- 
teresów, wywalczenie takich warunków 
które pracy fachowej zapewnić mogły- 
by maksimum efektu. ž 

Tak dziatalność fachowa nad pod- 
niesieniem stanu rolnictwa, jak obrona 
rolnictwa wymaga planu postępowania. 
1 tu front rolniczy musi liczyć się z 
zainteresowaniem dwuch czynników: 
samorządu terytorjalnego (mówię o 
naszym terenie) i rządu. Musi liczyć 
się — ale musi jednocześnie baczyć 
uważnie, by formy organizacyjne współ 
pracy nie zawierały cech  etatyzmu, 
oktrojowanie którego w obecnych prze- 
jawach jest nie mniej ważne niż oktro- 
jowanie konstytucji. 

Wynika stąd konieczność by plan 
pracy nad podniesieniem stanu  rolni- 
ctwa był opracowywany przez organi- 
zację powałaną do reprezentowania 
interesów rolnictwa — a nie był narzu- 
cony lub inspirowany zgóry. To ostat- 
nie zjawisko krępujące ruchy i świados 
mość celu, zawsze będzie miało miej- 
sce, dopóki istnieć będzie finansowa 
zależność od czynników decydujących 
o: kierunku państwowej polityki rolni- 
czej. Obrona rolnictwa a smoczek rzą- 
dowy nie mogą zmieścić się na jednej 
płaszczyźnie. Stąd wysuwa się na pierw 
szy plan inne znów zadanie — unieza- 
leżnienie się materjałne. Da się to 
uskutecznić w miarę coraz większego 
jednoczenia się rolników. Harski. 

SU EO LKI SNS NO 

L pray Ttewskiej 
„Jedyni przyjaciele Litwy”. 

KOWNO, 13-13 PAT. „Rytas“ organ 
Ch. D. w związku ‚& rozpoczynzjącą = 
dzis sesją Rady Ligi Narodów omawia po- 
litykę zagraniczną Litwy, podkreślając, iż 
jedynymi przyjaciółmi politycznymi Litwy 
są w chwili obecnej tylko Niemcy i So- 
wiety. kc] aźn ta nie opiera się jednak 
na żadnych innych podstawach jak tylko 
ma posiadaniu wspólnych nieprzyjaciół" Na 
takich podstawach nie można wszakże po- 
legać, są one bowiem zbyt chwiejne. Umo= 
wa handlowa z Niemcami na skutek pod- 
wyższenia przez Niemcy taryfy celnej jest 
dla Litwy obecnie niewygodna. Porozumie- 
nie polsko-niemieckie, do którego dążą - 
tak Polska. jak i Niemcy. może doprowa- 
dzić do tego, że Niemcy z sojusznika Litwy 
mogą się stać jej wrogiem. i 

Ponowny strajk uczniów w Wołkowyszkach 
Z Kowna donoszą: Wczoraj ogłosili 

strajk uczniowie gimnazjum litewskiego w 
Wyłkowyszkach. Strajkujący uczniowie żą- 
dają, aby gimnazjum zostało ogłoszone 
rządowem. aStrajkują prawie wszyscy ucz- 
niowie. Strajk wynika już po raz drugi. 
Sprawą zainteresowało się Ministerstwo | 
Oświaty. Obiegają pogłoski, iż gimnazjum 
zostanie całkowicie zamknięte. 

duwięcha nawigacja przez Rygę 
Jak podaje „Rigasche Rundschau*, 

rząa sowiecki «zamierza w połowie 
Stycznia urządzić w Rydze bazę por- 
tową dla 15 okrętów wobec spodzie- 

  

wanych przeszkód lodowych w por- © 
tach północnych. Okręty te będą pod- 
trzymywały komunikację z Londynem, 
Hamburgiem i innemi portami za- 
chodnio-europejskiemi. 
tem wzmógłby |się znacznie tranzyt 
przez Rygę. Obecnie do Rygi przy- 
chodzą 100—120 wagonów dziennie 
towaru sowieckiego, ;;z chwilą założe- > : 
nia owej bazy, jpodług danych przed: | 
stawicielstwa Sowietów, liczba ta | 
wzrosłaby do 250 względnie 300 wa: | 
gonów dziennie. ROA 

Kutna kajam w Rye 
RYGA, 13—1. PAT. W Rydze ot: 

warta została konferencja kolejowa, | 
w której biorą udział przedstawiciele 
Polski, Łotwy, Litwy, Estonji i Nie- | 
miec. Konferencja ma na celu uregu. — 
lowania kwestji ruchu towarowego i — 
osobowego. E 

Mowy poseł ostoński w. Warszawie | 
TALLIN, 13—1. PAT. Nieoficjalnie ko- 

munikują, że na stanowisko posła estoń- 
skiego w Warszawie mianowany zostanie | 
obecny poseł w Rzymie Toster. S „ (daiszy ciąg na szpakie 6-ej) _ _ przystąpią do pracy, minem 30 października 1932 roku. 

        

W związku z — ' 
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ECHA KRAJOWE 
  

|. "— Smutne zajście w kościełe w Żyrmi- 
nach. W ubiegłą niedzielę w kościele parafjal 
a w Żyrmunach miejscowy proboszcz ks. 
iemiro udzielił ślubu jednemu z nauczycieli 

wileńskiego gimn. litewskiego. Po ceremonii 
ślubnej ks. Niemiro począł przemawiać po 
litewsku, co zebrana licznie w kościele oko- 
liczna ludność przyjęła szemraniem. Gdy 
ogólne niezadowołenie poczęło grozić skan- 
dalem i naruszeniem spokoju w kościele ks. 
Niemiro taktownie przemowę RCD ы 

— Trzydniowy kurs Pracy Społeczno - 
Oświatowej. Z inicjatywy lidzkiego koła Zje= 
dnoczonych Ziemianek w dniu 16, 17 i 18 
stycznia rb. w sali Ogniska Kolejowego w Li. 
«dzie miejscowy komitet organizuje dla inte- 
Jigencji: Trzydniowy Kurs Pracy Społeczno - 
Oświatowej, na którym wykłady poprowadzi 
osqbiście światowej sławy prelegent: Józef 
Stemier, dyr. Zarz. Giów. PMS w Warszawie. 

Pierwszy dzień kursu: O zdaniach pracy 
społeczno oświatowej (od g. 5 — 8 w.). Dru- 
gi dzień kursu: O formach pracy społeczno - 
Oświatowej (od g. 5 — 8 w.) Trzeci dzień 

- kursu: O głównychi czynnikach oddziaływa- 
_ nia społecznego (od g. 5 — 8 w.) 

Na zakończenie kursu w dniu 18 bm. od- 
' będzie się Zebranie Towarzys kie. 

„Dnia 19 bm. t.j. w niedzielę o godz. ł 
_ Wielka Akademja Oświatowa w sali kina 

„Nirwana“. 
: "Kurs ma na celu: zorjentowanie słucha- 

' czów w zagadnieniach i zadaniach pracy OŚ- 
wiatowej w Polsce Współczesnej stworzenie 
podstaw do umiejętnego i celowego prowa- 

fizenia tej pracy żywem i drukowanem sło- 
wem; zbliżenie wszystkich sfer; i zawodów 
inteligencji polskiej, celem 'wzajemnego po- 

+ znania się i porozumienia dla współpracy w 
dziedzinie oświatojwej. 11815 

Wstęp na kurs bezpłatny. 

  

BARANOWICZE 

— Przeniesienie dr. johelsona. Ostatnim 
rozkazem MSW. został przeniesiony z Bara- 
nowicz naczelny lekarz garnizonu dr. Johel- 
son do Inowrocławia. 

iNa gruncie baranowickim dr. Johelson był 
bardzo uczynnym dla powiatowego komitetu 
OPP gdyż był najlepszym znawcą obrony 
przeciwgazowej. Major dr. Johelson zawsze 
pomagał komitetowi powiatowemu przy urzą- 
dzaniu kursów przeciwgazowych. To też wy- 
jazd jego dla Komitetu LOPP jest ogrojnną 
stratą tem dotkliwszą, iż jednocześnie został 
przeniesiony i drugi specjalista w tej gałęzi 
p. major Strzelecki. 

— Nieco o związkach kolejowych. Zwią- 
mków kolejowych na gruncie Baranowickim 
jest sporo. Po ostatnim rozłamie w łonie ZZK 
takowy jak kolwiek nie rozbił się na ZZK i 
[CZK ale moc członków porzuciło szeregi 
il Ko 

| Každy z tych związków ma w swem statu 
cie oprócz zadań obrony swych członków je- 
$zcze i zadanie prowadzić pracę kulturalno- 
oświatową. Naprawdę tę pracę prowadzi tyl 
ko związek Zjednoczenia Kolejowców  Pol- 
skich (b. ZZP ; PZK). 4 

- Związek jest najliczniejszym na gruncie 
baranowickim i liczy obecnie 436 członków. 

O dorobku tego związku w pracy kultural. 
nej mogą świadczyć: następujące dane. 

Związek posiada najbogatszą bibliotekę w 
Baranowiczach, liczącą 1343 tomy, z których 
naukowych 200, beletrystyki 600 i dla młodzie 
žy 743. Frekwencja w bibljotece jest spora, 
bowiem jest 15% stałych czytelników: z czego 
młodzieży 80. 

Oprócz bibljoteki ma ślicznie urządzoną 
czytelnię, w której znajduje się 4 lampowe ra- 
djo i różne gry kulturalne. 
‚ Do czytelni są prenumerowane pisma sto- 
łeczne i miejscowe oraz' tygodniki. Czytelnia 

także cieszy się frekwencją, gdyż codziennie 
zbiera się od 20-do 30 osób. 

Mając świadojmość o ciężkiem materjal- 
nem położeniu swych członków związek i w 
tym kierunku niesie pomoc członkom, gdyż 
założył kasę koleżeńską i wydaje pożyczką w 
wysokości do 200 zł., które następnie są spła- 
cane ratami. 

Obecnie kasa liczy około 80 członków. 

Te kilka danych może świadczyć o pracy 
Zarządu Związku, który nie myśli o tyce 
ale' wypełnia swe obowiązki względem człon- 
ków, 

Nie można niestety tego 
nych związkach na gruncie 

owiedzieć o in- 
aranowickim. 

S.G. 

WIDZE pow. Brasław. 

— Choinka w Widzach. Z inicjatywy kie- 
rownika szkoły powszechnej w Widzach, pa- 
na Niżankowskiego, przy współudziale perso- 
nielu nauczycielskiego, urządzoną została w 
czasie świątecznym chojnka dla dziatwy sied« 
imioklasowej szkoły powszechnej; Podczas 
„choinki odegrane zostały przez starszych ucz- 
ni komedyjki, Konik polny ; mrówka i Pani 
Kanapko oraz wykonane obrazki KOCE 
ne pod kierownictwem nauczyciela p. Pit.chec 
kiego. Zespół uczni pod batutą nauczyciela 
muzyki i śpiewu pana Romanieckiego, wykor 
nał dość trudne kantaty, które również jak i 
obrazki gimnastyczne świetnie 'się udały uwy» 
datniając mozolną pracę nauczycieli, nad tak 
surowym  materjałem wiejskim i zjednały 
długie niemilknące oklaski. Wynosimy stąd 
wrażenie bardzo dodatnie o pracy zespołu tu- 
tejszego nauczycjelstwa, pod kierownictwem 
p. Niżankowskiego który przy bardzo trud- 
nych warunkach lokalnych, bardzo dużo do- 
konał na polu oświaty a wychowania mło» 
dzieży. 

е Adam Habdank. 

  

P.ogaganda sekciarstwa na Ziem. Wschod 
Sekciarze baptyšci, prowadzący swą pro- 

pagandę za pomocą wielkich środków mater- 
jalnych w województwach wschodnich Rze- „ 
czypospolitej przeważnie wśród ludności pra« 
wosławnej, rozpokzęli ostatnio agitować do 
swej sekty i ludność katolicką. 
pocą nam z Wileńszczyzny, że dzia- 

łalność sekcjarzy przejawia się usilnie, zwła- 
szcza w powiatach nadgranicznych. Na tere- 
nie powiatu Wilejskiego i sąsiednich baptyś- 
ci zakładają obecnie swe „stacje', usiłując 
pozyskać zwolenników obietnicą, że członko- 
wie sekty są zwalniani od służby wojskowej. 
Na dowód tego kolportują odezwy władz woj 
skowych, zwalniających baptystów od nosze- 
nia broni i przydzielające ich do służby w 
kancelarjach, sanitarnej i t.p. 

Dla informacji podajemy, że sekta bapty- 
stów wyrosła na gruncie protestantyzmu nie- 
mieckiego i do Połski przedostała się wraz z 
kolonistami niemieckimi. Jest rzeczą znamien 
hą, że jakkołwiek baptyści wywodzą się z 
Niemiec, to jednak sekta ta rozwija się głów 
nie poza granicami państwa niemieckiego, 
przedewszystkiem u sąsiadów. Ośrodkiem .ru- 
chu baptystycznego jest Łódź. Baptyści na- 
zwę swą przyjęli od chrztu, którego udziela- 
ją wyłącznie dorostym. Wśród śpiewu „bra- 
ci i sióstr" kandydaci do rytualnej kąpieli 
zstępują do basenu, gdzie kaznodzieja pole- 
wa ich wodą. Na zakończenie ceremonji. no- 
woochrzczeni otrzymują kielich wina i datek 
mieniężny w dolarach. W latach ostatnich 
szczególną aktywność wykazuje adłam żydo 
wski |baptystów, którego Poi jest żyd 
z Ukrainy Gitlin, obecnie obywatel Stanów 
Zjednoczonych. Sekta ta szkodliwa jest dla 
każdego państwa, gdyż zabrania używania 
broni, nawet w obronie życia. (Kap.) 

„Wicieg weógiem klasowym” 
AKCJA WYRZEKANIA SIĘ RODZICÓW W BOLSZEWII . 

Do czego może doprowadzić syste 
matyczna agitacja nieodpowiedzialnych 
czynników, prowadzona wśród niedoj- 
tzałej jeszcze duchowa młodzieży, do- 
wodzi najwymowniej praktykowane 0- 
becnie na Ukrainie sowieckiej masowe 
wyrzekanie się swych ojców przez za- 
rażonych jadem bolszewizmu młodych 
obywateli sowieckich. 

Młodzi ludzie, których rodzice są 
„„pochodzenia buržuazyjnego“, wyrzeka 
ja się publicznie swych ojców i matek, 
ogłaszając odnośny „komunikat w spe 
cjalnej rubryce pism codziennych. Oto 
jakie „komunikaty udanych „dzieci“ 
wyczytaliśmy w jednym z ostatnich nu- 
merów kijowskiej „Proletarjackiej Pra- 
wdy“: 

; Komunikat  Tatjany  Słowaczew- 
skiej: „Proszę opublikować na łamach 
gazety, że żywię się własną pracą i że 
zerwałam wszelkie stosunki z ojcem, 
Wasylim Słowaczewskim, tak że nie 

* mam z nim już ani pod względem mater 
jalnym, ani ideowym nic wspólnego”. 

Niejaki L. Meleszko pisze w swym 
„komunikacie* co następuje: „W roku 

1923 ojciec mój pod wpływem ówcze- 
snych prądów religijiych i ulegając 
swym przekonaniom stał się djakonem, 
'a następnie w roku 1928 — popem. Od 
tego czasu nic mnie z nim nie łączy. 
Pracowałem przez cały czas w gospo- 
darstwie wiejskiem, byłem czynny, w 
rozmaitych organizacjach, a w roku 
1926 wstąpiłem do armji czerwonej, 
gdzie służę teraz jeszcze. Oświadczam, 
że z ojcem nie mam nic wspólnego i 
nic wspólnego mieć nie chcę, uważając 
iż jest on wrogiem klasowym”. 

Wasyli Carikow w swym liście do 
redakcji mówi, że zerwał wszelkie sto- 
sunki ze swym ojcem, gdyż ten ostatni 
„w czasach ostatnich zaczął ujawniać 
kułackie tendencje'. Dlatego też wyrze- 
ka się publicznie swego ojca, którego u- 
waża za wroga klasowego. 

Przytoczone powyżej trzy autenty- 
czne listy charakteryzują dobitnie moral 
ną zgniliznę obecnych władców Rosji, 
nie cofających się nawet przed podju- 
dzaniem niedoświadczonych młodych lu 
dzi przeciwko ich własnym ojcom. 

Onlosek posła Hamiltona Fish'a 
'W SPRAWIE PRZEMIANY POSELSTWA ST4 ZJEDNOCZONYCH W WAR 

SZAWIE NA AMBASADĘ. 
WASZYNGTON, 13-1. PAT. Członek kongresu poseł Hamilton Fish, 

republikanin ze stanu Nen York, członek komisji spraw zagranicznych, wniósł 
w kongresie projekt ustawy, dotyczącej przemianowania poselstwa Stanów 
Zjednoczonych w Warszawie na ambasadę. Wniosek, w formie joint-resolution 
brzmi jak następuje: Senat i Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, 
zebrane na kongresie, uchwałają, że prezydent jest upoważniony do mianowa 
nia, jako przedstawiciela Stanów Zjednoczonych do Rzeczypospolitej Polskiej, 
ambasadora, który ma otrzymać roczne wynagrodzenie w sumie 17.500 dol. 

Obniżenie stopy dyskontowej w Niemczech 
BERLIN, 13 I PAT. Bank Rzeszy niemieckiej obniżył dziś stopę dyskontową 

Z T proc. na 6 i pół, zaś stopę lombardową—z 8 proc. na 7 i pół proc. 

Udaremniony zamach przeciwko rządowiichińskiemu 
przez gen. Jan 

LONDYN, 13 —1. PAT. 
Chuan, dowódca marynarki chińskiej, 
kien został ubiegłego wtorku porwany 
nieniu się z ich rąk opanował sytuację 

który 

Olbrzymi huragan w 
LONDYN, 13—1 PAT. Wczoraj po południu oraz wieczorem 

niowej Anglji niezwykle groźny huragan, 
siadłościach. Setki linij telegraficznych i tele 
nie wiele domów zostało uszkodzonych. 
Wskutek huraganu dwie osoby zginęły, 

Według otrzymanychi tu doniesień z Chin, 

g-Szu-Chuana 
Jang-Szu- 

wraz # 5 członkąmi rządu prowincji Fu- 
w czasie bankietu przez komunistów, po uwol- 
i udaremnił zamach przeciwko rządowi. 

południowej Anglgi 
szalał w polud- 

wyrządzając olbrzymie szkody w wielu po- 
fonicznych zostało zerwanych, W Londy- 

„Liczne statki nie mogły zawinąć do portów. 
wiele zaś odniosło rany. 

Katastrofalne skutki huraganu 
LONDYN, 13 £. Pat. 

szalał wczoraj w okolicy Londynu, ё straciło 
miljonowe. 

Według ostatnich wiadomości, i wskutek huraganu, który 
życie 34 osoby. Straty zaś materjalne są 

Terminy występów Pefkiewicza 
NOWY JORK. 13 I. PAT. Na zasadzie porozumienia z amatorskim klubem 

lekkoatletycznym ustalono następujące ostateczne terminy startów Petkiewicza 
w Ameryce. Pierwszy start nastąpi w Bostonie dnia 25 stycznia, 17 lutego Pet- 
kiewicz weźmie udział w zawodach Jekkoatletycznych w Nowym Jorku, a 8 mar- 
ca w amerykańskich zawodach o mistrzostwo A:lantic City, 
ia YET НЗРЩИУ ТТ КОНАа ТЕРр 

Sprawy rolne w komisii budžefowei Seimu 
WARSZAWA, 13-1. PAT. Na dzisiejszem 

posiedzeniu sejmowej komisji budżetowej 
przystąpiono do preliminarza budżetowego 
Ministerstwa Rolnictwa i dóbr państwowych. 

PRZEMÓWIENIE MIN. LEŚNIEW 
SKIEGO. 

Pierwszy zabrał głos kierownik Minister- 
stwa p. Leśniewski, omawiając kryzys, jaki 
rolnictwo polskie od pode czasu przech0+ 
dzi. Mówca zaznaczył, że rząd wydał w. roku 
ubiegłym szereg zarządzeń, zmierzających do 
złagodzenia tego stanu rzeczy. Ażeby zaha- 
mować import obcego zboża wprowadzono 
cło, które znacznie ten przywóz obniżyło. 

Jednocześnie zastdsowano wolność wy- 
wozu i system premij wywozowych. Cel 
jednak, mianowicie podwyższenie ceny zboża 
nie został. całkowicie osiągnięty. Mów- 
ca podkreśla niedostateczne unkcjono- 
wanie związku eksporterów. W rok bież. 
wzmożono system kredytów  zastawowych. 
Bank Polski przeznaczył na ten cel 43 milį. 
na zaliczkowanie zaś 2 dla drobnej włas 
ności rolnej uruchomiono 11 milj. Jeśli za- 
rządzenia te nie zapobiegły kryzysowi, to 
przyczyny szukać należy w stosunkach mię- 
śizynarodowych, i w tym fakcie, że zapasy 
zboża na rynku światowym są tak znaczne, 
że umieszczenie nadwyżki polskiej jest bar- 
dzo trudne. Są także przyczyny lokalne, jak 
zła organizacja handlu zbożem i mala. zasob- 
ność ludności rolniczej. * 

W dziedzinie produkcji zwierzęcej i han 
dlu produktami zwierzęcemi sytuacja jest 
lepsza. 7 

Wobec ujawnionych nadużyć przy eks- 
porcie masła, zaprowadzona została| ścisła 
kontrola eksportowanego masła i przewidzia- 
ne są kary. Syndykat wywozu trzody chlew- 
nej i bydła został zreorganizowany. 

Podwyższenie taryfy kolejowej w  paź- 
dzierniku ub. r. odbiło się i na produktach 
rolnych, lecz częściowo uwzględniono postu- 
łaty rolnicze. Na 1 stycznia r. b. emisja listów 
Banku Rolnego doszła do wysokości 181 milj. 
Kredyt krótkoterminowy rozwija się również 
mimo trudności. Zapotrzebowanie kredytu na 
maszyny, nasiona i nawozy sztuczne jest 
dotąd zaspakajane. Środki na popieranie pro- 
dukcji rolnej wynoszą 46 proc. wydatków 
zwyczajnych tego ministerstwa. Kalė 

, Minister omawia dalej sprawę oświaty 
pozaszkolnej, podkreślając, że wobec niewy 
starczającej sieci szkół, nacisk kładzie na 
oświatę pozaszkolną. Zasiłki na  meljorację 
przedewszystkiem są udzielane spółkom wod 
nym. W zakresie doświadczalnictwa w pierw 
szej mierze zasilane są zakłady już istniejące. 
Obecnie zakłada się doświadczalnie tylko w 
takich dzielnicach, w których dotąd ich 
wcale niema. W sprawie kontroli nad zuży- 
=iem subwencyj i ulgowych pożyczek N.l.K. 
kilkakrotnie zwrącała uwagę. że ta kontrola 
była niedostateczna. Od 1929 roku istnieją 
inspektoraty rolnictwa w urzędach wojewódz 
kich, które między innemi mają właśnie za 
zadanie kontrolować organizacje, które otrzy 
mują subwencje. Plan finansowc-gospodar 
czy lasów państwowych przewiduje wpłatę 
(czystego dochodu do skarbu 80.218 tys., co 
"mniejwięcej wynosi tyle, co wpłata w roku 
nieżącym.. Wobec 'trudności konjunktury jest 
ta dochód najwyższy, jaki można było osiąg- 
паё. i 

SPRAWA EKSPLOATACJI PUSZCZY BIA 
ŁOWIESKIEJ. 

Z kolei minister przechodzi do szczegó 
łowego omówienia sprawy rozwiązania umo 
wy na eksploatację puszczy Białowieskiej, 

którą zawarto z firmą angielską Century na 
przeciąg 10 lat. j 

Straty Ministerstwa Rolnictwa, powstałe 
z samej tylko różnicy między cenami, osią- 
ganemi przez firmę, a cenami w kraju, wy- 
tiosły około 10 milj. rocznie. Ministerstwo 
zdecydowało zlikwidować umowę ze spółką. 
Udało się zrobić to nawet znacznie mniej- 
*iszym kosztem, niż przewidywano, a to 
dzięki temu, że spółka naruszyła; niektóre 
podstawowe warunki umowy. Głównym ce- 
lem było natychmiastowe usunięcie spółki od 
ekspłoatacji niszczącej i wprowadzenie nowe- 
go systemu, broniącego puszczę od zniszcze- 
nia. Ministerswo działało w porozumieniu z 
prokuratorją generalną i nie kierowało umów 
na drogę sądową. Firma oddała tereny kon- 
kesyjne wzamian za zwrot kaucji i drewna 
oraz wypłatę odszkodowania w kwocie 16 
milj. złotych, a nie — jak utrzymywano — 

40, ani 60 milj. Ministerstwo uważało, że 
najlepiej będzie wyrzec się drogi procesowej 
nawet gdyby ona rokowała większe korzyści 
finansowe, a nie postąpiło tak ze względów 
gospddarczych, administracyjnych i praw 
nych. Cała sprawa likwidacji tych umów była 
przedmiotem badań N. I. K., która stanowisko 
Ministerstwa zaaprobowała i zakwalifikowała 
tę likwidację, jako korzystny zwrot w poli- 
tyce Ministerstwa. 

REFERAT SPRAWOZDAWCZY. 

Z kolei zabrał głos sprawozdawca pos. 
Kiernik (Piast). Mówca podkreśla na wstępie 
rzeczowość przemówienia kierownika  Mini- 
sterstwa Rolnictwa. Zaznacza dalej, że bud. 
żet Ministerstwa cofa się od paru lat wstecz. 
Zapowiada przeto pewne podwyżki, o ile w 
innych częściach budżetu ukażą się oszczęd. 
ności. Z zadowoleniem wita fakt braku prze- : 
kroczeh w tem ministerstwie i podkrešla, že 
były nawet pewne oszczędności. 

Referent z uznaniem wypowiada się o 
pracy Ministerstwa, podkreśla jej konsekwen 
tność i ciągłość przez szereg lat. Krytykuje 
jednak osobę byłego: ministra . Niezabytow- 
skiego i jego politykę. Zdaniem referenta 
koncepcja centralnego banku emisyjnego 
listów ziemskich zawiodła i dlatego rząd po- 
winien przywrócić Bank Rolny do swoich 
praw, zwłaszcza w dziedzinie obligacyj meljo 
racyjnych. i 

'Poseł Fiałkowski (Kl. Nar.) porusza na 
wstępie sprawę gospodarki leśnej, zarzucając 
rozrzutność i niedostateczne zalesienie nieu- 
żytków. Porusza kwestję spółki Century i za- 
powiada szereg wniosków oszczędnościowych 
W zakończeniu omawia szczegółowo politykę 
Ministerstwa Rolnictwa. 

POSIEDZENIE POPOŁUDNIOWE. 

No popołudniowem posiedzeniu komisji 
'budżetowej sejmu, w toku dalszej dyskusji 
przemawiali nad budżetem Min. Rolnictwa 
pos. Kornecki (KI. Nar.), 

Pos. Przedpełski, (B.B.) który zaprze- 
<za, jakoby handel zbożem był niszczony 
przyczem powołuje się na ogólną ciężką sy- 
tuację tego handlu na świecie zaś w zakoń- 
czeniu bronił b. ministra Niezabytowskiego 
przed zarzutami dążenia do zniżki cen na 
zboże. / 

Pos. Kwapiński (P.P.S.) za główną przy 
czynę kryzysu uważa brak gotówki. 

Pos. Dąbski (Str. Chł.) zarzuca Minister 
stwu brak programu. Mówca zarzuca, za 
mało instruktorów rolniczych i hodowlanych 
wysyła się na wieś. 

Następnie przemawiał poseł Malinowski 
(Wyzw.). 

   

Zagadka mordercy z. Diisseldofru 
"HANS HEINZ EWERS — TAJEMNICZYM MORDERCĄ? | 

Zagadka krwawych mordów w Dus 
seldortie nie została jeszcze wyświetlo 

okresie dokonywania mordów był w. 
Berlinie nieobecny. Autor anonimu do- 

na. Mimo szkrzętnych poszukiwań naj- kładnie scharakteryzował postać mor- 
wybitniejszych detektywów, mimo wy: 
siłków policji niemieckiej, która nie o- 
mija żadnej okazji, by wpaść na trop 
nieuchwytnego zbrodniarza, dotąd nie 
udało się jeszcze stwierdzić, kto jest 
sprawca masowych mordów., jakie osta 
tnio wstrząsnęły : cywilizowanym świae 
tem. 

Już kilkakrotnie zdawało się, że poli 
cja wpadła na właściwy trop. Dotych- 
czasowe aresztowania nie dały jednak 
żadnych rezultatów. Podejrzani o te 
przestępstwa zdołali w każdym wypad- 
ku wykazać swoje alibi i zostali wypu- 
szczeni na wolność. 

A tymczasem nieuchwytny morder- 
ca w dalszym ciągu daje znać o sobie 
od czasu do czasu informując policję 
o swych krwawych zbrodniach, ufny, 
że uda mu się ujść karzącej ręki spra- 
wiedliwości. 

Przed paru dniami Berlin, a za nim 
całe Niemcy, zostały wstrząsnięte wia= 
domością, że morderca z Dusseldorfu 
został wykryty. 

Wiadomość ta jednak zaopatrzona 
była w komentarz, który . w pierwszej 
chwili nakazywał przypuszczać, że za 
szło jakieś fatalne nieporozumienie. 
Tymczasem jednak komunikat 
oficjalny stwierdził, że podejrzenia zo 
stały faktycznie skierowane na znako- 
mitego pisarza niemieckiego Hansa 
Heinza Eversa, autora wielu fantastycz- 
nych powieści. 

Hans Heinz Evers podejrzany o zbro 
dnie z Dusseldorfu Sensacja I to sensa 
cja prawdziwa, albowiem w mieszka- 
niu Eversa zjawił się komisarz policji, 
który poprosił pisarza o udanie się z 
nim do gmachu prezydjum policji w Ber 
linie. Oczekiwali już;tam na niego sę 
dzia śledczy i przybyły specjalnie z Dus 
seldoriu jeden z detektywów, biorących 
udział w pościgu za mordercą wielu 
ofiar. 

Rozpoczęło się drobiazgowe przesłu 
chiwanie. 

Okazało się, że przed kilku dnia- 
mi kryminalna policja w Dusseldorfie 
otrzymała list anonimowy, donoszący, 
że sprawcą masowych mordów jest 
Hans Heinz Evers znakomity powieścio 
pisarz. Evers pochodzi z Dusseldorfu, 
zna doskonale miasto i rzeczywiście w 

— Wybór Miss Panga ra rok 1030 
(ZK) Konkursy pi:ekności i wybór najpięk 

'«jszych reprezentant", mast «rajów i cze 
świata, weszły iuż do tradycją utartych 
sai i odbywają Się wszędzie w szśśle 

    

okruślonych terminaca, tak jak wyścig, lub & 
zawody Sportowe. 

L'zba kandydat.k chcących stanąć do 
kork.'su, jest wszęd”e poważna, bo nadzic- 
ja zestama bodaj „Móss* j akiegoś miz 
otwiiie przed prem owana pięknościa he 
zo1ty wszelkich moż'iwości i 
wica odbywa bezpłt se podróże, otrzymuj 

c prezentów, proj ie swietnych p 
sugement do filmu jest zasypywana a 

ofert małże zn, fotczrafie jej rc 
proczkowane we ws h pi pni: 
z oscbki wczoraj jeszcze skrcmnej i ni 
nie: „ej, osobistość sławną wzbudzające za 
!'nteresowanie w całym Świecie. 

Nic też dziwnego, że do konkursu mają- 
cego wybrać Miss France, zgłosiło się aż 500 
kandydatek. Niestety większość zgłaszających 
się nie odpowiadala wymaganiom konkursu, 
to też 300 kandydatek zostało odrzuconych, 
a nawet z 200 dopuszczonych do konkursu, 
uroda niektórych dowodziła zupełnego braku 
autokrytycyzmu. 

Miss France na rok 1930, została wybra- 
na panna Yvette Labrousse która na zeszło 

  

    

  

  

    

       

   

    

  

dercy, utożsamiając go z Eversem na 
podstawie chaotycznych zeznań niektó 
rych ofiar pozostałych przy życiu i po- 
równał wszystkie dane z opisem posta 
ci pisarza. Nadto podał jeszcze kilka 
sensacyjnych szczegółów trzymanych 
przez policję narazie w tajemnicy. 

Oczywiście, że policja w Dusseldo 
fie, która obecnie nie omija żadnej aka 
zji umożliwiającej jej schwytania mor- 
dercy skomunikowała się natychmiast 
z prezydjum policji w Berlinie, które zę 
swej strony wezwało Eversa, celem 
przesłuchania go. 

Wyniki przesłuchania trzymane są 
narazie w tajemnicy. Jedno jest tylko 
pewne, że Hans Heinz Evers otrzymał 
polecenie nie wydalania się z Berlina. 
. Wskazuje to na to, iż przesłuchanie 
jeszcze nie zostało ukończone. 

‚ ,Historja powyższa wywołała w Ber 
linie niesłychane wrażenie. 

Tajemnicze zaikwięcie obraza Van Dy ka 
i cudowne odsalezienie płótna 

Frans Hals 
(ZK) (Wedle wiadomości nadesła- 

nych do Brukseli z Londynu, w dniu 2 
stycznia przez pana Godefroy Philippe, 
organizatora wystawy obrazów  ini- 

mał on w oznaczonym terminie, wys 

х 

strzów flamandzkich w Londynie, otrzy ) 

taną z Brukseli przez pana Bechbache, 
w dniu 15 grudnia ubiegłego roku skrzy 
nię, ale po jej otwarciu okazało się że 
skrzynia zawiera tylko ramy, z których 
płótno mistrza Van Dycka przedstawia- 
jące Madonnę i chóry anielskie zatytu 
iowane „Koncert aniołów** zostało wy- 
CIĘCB: Šių 

Ponieważ nie ma najmniejszej wąt- 
pliwości co do solidności biura prze- 
wozowego, zarządzono śledztwo i do- 
chodzenie, w jaki sposób cenny obraz 
mógł zginąć z zasrubowanej i opieczęto 
wanej skrzyni. Płótno jest rozmiarów 1 
metr 90 cm. na metr 75 cm. i jest sza- 
cowane na 5 miljonów frankówż Obraz 
był wprawdzie ubezpieczony przed po 
dróżą ale w sumie znacznie niższej od 
jego rzeczywistej wartości, to też strata 
tego cennego dzieła jest dla Belgji nie- 
powetowaną.ł 

Strata ta jest tem większa, gdyż jak 
komunikuje nam pan Bechbache, pan 
Godefroy, któremu specjalnie zależało 
na tym obrazie na wystawie flamandz- 
kiej w Londynie mającej być konkuren 
cyjną do wystawy sztuki Włoskiej w sto 
licy Anglji, miał opcję na obrazy „Van 
Dycka'* na sumę 20.000 funtów szterlin- 
ów. 

Wyniki śledztwa pierwiastkowego 
przeprowadzonego przez władze angiel- 
skiego Scotland Yardu, wykazują, że 
nie popełniono kradzieży w dokach рог- 
tu w Londynie, ale że musiano jej doko- 
nać w Brukseli podczas opakowywa- 
nia obrazu. 

Tajemnicza kradzież „Koncertu anio 
łów Van Dycka stała się więc przyczy* 
ną dużego przygnębienia w artystycz- 
nych sferach Brukseli. 

Znacznie weselej przedstawia się cu 
downe odnalezienie sławnego obrazu 
„Mężczyzna z rękawiczką Fr. Halsa“ 

Zacna kupiecka rodzina państwa De 
schemps w Lille, we Francji, odziedzi- 
czyła po jakimś krewnym, obraz który 
wcale im się nie podobał, to też umie- 
ścili go w najciemniejszym kącie swoje- 

ы 

rocznym konkursie piękności w Paryżu, о- jego mieszkania. Bawiący u nich pod-„ 
trzymała drugą nagrodę, a królową piękno= 
ści miasta Lyonu jest już od roku 1928 . 

Panna Labrousse urodzona w Canne liczy 
23 lata, ma metr i siedemdziesiąt cztery cen 
tymetry wzrostu i jest kierowniczką dużego 
magazynu mody w Lyonie. 

" Po zniesionych z wdziękiem atakach li- 
cznych fotografów, nowa wybranka losu, uw 
dzieliła wywiadu dziennikarzom: Panna Lab- 
rousse jest ogromnie szczęśliwa z odniesio 
nego zwycięstwa, gdyż pozwoli ono porzucić 
jej zawód który zdołał jej już dokuczyć. Mło- 
da ta osóbka ma sporą dozę pewności siebie 
BAY nie wątpi że na konkursie mającym się 
odbyć 5 lutego zostanie wybraną na „Miss 
Europę", to też cieszy się już zawczasu na 
podróż do Ameryki, gdzie ma być dokonany 
wybór Miss Univers. 

Na premjową nagrodę dla Miss Univers 
i koszta urządzenia konkursu, jeden z amery 
kańskich wielkich dzienników w Rio de [a- 
neiro wyasygnował już pokaźną sumę dola- 
rów i aby nie zasłużyć tak jak zeszłego roku 
na miano stronniczości do tegorocznego jury 
powołano na sędziów połowę europejczyków. 

czas świąt przyjaciel, amator i znawca 
sztuki, obraz ten odnalazł i przyjrzaw- 
szy mu się dokładnie, skonstatował, że 
obraz uważany przez właścicieli jako 
nie wiele wart, jest arcydziełem szkoły 
holenderskiej, że jest on ni mniej ni 
więcej jak „Mężczyzna z rękawiczką 
Fransa Halsa". Sprowadzony ekspert 
holenderski, po zbadaniu obrazu przez 
lupę, potwierdził, że jest to rzeczywi- 
ście „Mężczyzna z rękawiczką* jeden z 
najlepszych obrazów mistrza z Haarle- 
mu, o którym nie wiedziano już od da- 
wna w czyich się rękach znajduje. 

Jeżeli i następne ekspertyzy, pot- 
wierdzą autentyczność obrazu, to pań- 
stwo Deschamps, którzy się tak niechęt 
nie do swego spadku odnosili, staną się 
nagle (dzięki niemu posiadaczami kolo- 
salnej fortuny. 
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GDY DZWORIĄNA TRWOGĘ 
Z kół młodziety otrzymujemy 
artykuł, który od innej strony 
obojętności społeczeństwa wo” 

bec młodzieży— porusza spra” 
wę, zainaugurowaną artykułem 

p. Wyszomirskiego. _ Red. 

(Z powodu artykułu p, J, Wyszomir- 
skiego p. t. „Dzwon na trwogę"). 

Młodzieży zdobywająca rekordy 
sportowe czcicielko „czempionów bok- 
su, footbalu i gwiazd filmowych", 
żyjąca w dobie wychowania fizyczne- 
go i „naświetlana lampą kwarcową“ 
— a „zęby plombująca już w pierw- 
szej klasie", czemu jesteś przyczyną 
zmartwień starszego społeczeństwa? 
Czemu przynosisz z sobą z domu 
przeświadczenie, że „bez matury ani 
rusz w życiu" a nie znajdujesz gdzieś 
'w drodze do szkoły ani w szkole 
umiłowania do wiedzy, do poznawa- 
nia? Czemu chodzisz apatyczna, tbez: 
celowa, bez ideowa, jak starsze spo- 
łeczeństwo, wśród którego żyjesz? 
Czemu jesteś płytka, znużona i znie- 
chęcona? Czyż nie masz swobody 
czynienia tego co ci się podoba? | 

Bylebyś nie chodziła tylko na za- 

kazane filmy i widowiska, pozatem 
możesz robić co ci się podoba. Cze: 
mu wtedy nie szukasz wielkich idea- 
łów? nie wykuwasz swojei tężyzny? 
Wskazań ci przecież nie brakuje. W 
każdą niedziełę — chodzisz do ko- 
ścioła i słyszysz, jak ksiądz prefekt 
potępia twoje błędy a za wzór ci sta- 
wia św. Kazimierza, co przed kilku- 
set laty żyjąc na królewskim dworze 
ustawicznie modlił się — i został 
świętym. 

Cremu się wykolejasz? Poco na: 
iwnie wsiadasz do wykolejonego tram- 
waju korporanckiego? 

Słuchajcie, uderzają — dzwony na 
trwoge. Kto wie, czy na najbliższem ze- 
braniu prezes opieki srk. nie powtórzy 
tych trwożnych dźwięków z porcją pa» 
tetycznych słówek i bezwładnem  za- 
łamaniem rąk. Dziś już w jednym za- 
kładzie żeńskim ćwiczą — gimnasty- 
kę — w „sukniach gimnastycznych” 
poniżej kolan i z długiemi rękawami 
(siła instruktorska naturalnie żeńska), 
lecz może strój ten jeszcze więcej 
umoralnia —— przez dodanie czadiy i 
przedłużenie sukien do kostek. 

Zniechęcenie do nauki rodzice 
zwalczą — przez zamknięcie dziecka 
w pokoju nad książką -— о4 godzi- 

ny 3 po poł., do 9-ej Niech się — 
dziecko upoi „radosną nauką”. 

„Niejednokrotnie całkowicie po- 
chłaniają młodzież zabawy”. Przed 
dziewięciu cży ośmiu latv istniało 
wspólne, międzyszkolne „Ognisko”. 
Co tydzień urządzane Sobótki zgro- 
madzały tłumy młodzieży na kultu- 
ralną zabawę, posiadającą czasami 
pierwszorzędny humor (stamtąd zda- 
je się wzięła początek „Żywa Gazetka 
Akademicka"), Życie towarzyskie 
młodzieży było ożywione i kulturalne, 
pomimo, że wielu niedawno wróciło 
z okopów. 

Dziś jeśli urządza się b. rzadko 
jakąś zabawę, to dla zasilenia Kasy 
Opieki Szkolnej, czasami Bratniaka i 
na tej zabawie zdarza się — rozpra- 
wa nożowa. Gdyby zapytać nieświa- 
domego, jakie wnioski w takim wy- 
padku wyciągają wychowawcy, odpo- 
wiedziałby, ża prawdopodobnie notu- 
ją fakt pewnego  zdziczenia i w 
celu zapobieżenia temu kładą większe 
wysiłki w kierunku Ękultury towarzy- 
skiej, staranniej urządzają towarzy- 
skie imprezy (nie dla 'jaknajwiększe- 
go zysku lecz dla celów wychowaw- 
czych). Dzieje się jednak inaczej. Za- 
brania się urządzania jakichkolwiek 

zabaw w murach szkolnych (orawdo- 
podobnie inne lokale “44 odpowied- 
niejsze i kulturalniejcze ). 

Gdy d wonią na trwogę, cóż czy- 
nić należy? Czy ręce załamać i wołać: 
biada nam, biada, albowiem młodzież 
dzisiejsza jest chora, czy może lepiej 
Starsze społeczeństwo odesłać do 
doktora po poradę. (Jestem potrosze 
znachorem i mam ziółka na tę cho- 
robę. Porad udzielam bezpłatnie). 

W dzisiejszem wychowaniu mło- 
dzieży biorą udział trzy czynniki: 
dom, szkoła i życie pozaszkolne i 
pozadomowe. Pierwszy czynnik, ongiś 
najważniejszy a może i iedyny, dziś 
bardzo często miłe spełnia swojego 
zadania. Najczęściej ogranicza się tyl- 
ko do opieki materjalnei. Do wycho- 
wania niema czasu, Sił (wyczerpanych 
zdobywaniem środków materjalnych) 
i umiejętności. Szkoła o przeładowa- 
nym programie nauczania i przelud- 
niona młodzieżą ledwo daje sobie 
radę w zakresie nauczania i trochę 
pracuje nad wychowaniem fizycznem, 
lecz innych dziedzin wychowania nie 
ogarnia. 

Trzeci czynnik: ulica, kino; boisko 
sportowe, środowisko koleżeńskie po- 
siąda dziś największe wpływy wycho- 

wawcze. Zdawałoby się, że zarówno 
dom, jak i szkoła powinny się bar- 
dzo interesować tem życiem i umie- 
jętnie niem kierować. Cóż się jednak 
dzieje? Całe zainteresowanie i troska 
sprowadza się tylko do bardzo nie- 
pedagogicznych zakazów,  pozatem 
obojętność lub czcze słowa ubole- 
wań. 

Przykład. 
Harcerstwo swę pracą wychowaw- 

czą zdobyło sobie zaszczytne uznanie. 
Ono to tworzy poza domem i poza 
szkołą szkołę życia. Zapełniając ży- 
cie pozaszkoine i pozadomiowe daje 
jaknajlepsze / Środowisko. Odczuwa 
ważność swego zadania i chce jak. 
najlepiej swój obowiązek spełnić. 
Zwraca sie z wyciągniętą ręką do 
domu i szkoły aby pracować nad 
wspólnem dziełem wychowania. Szko- 
ła dziś już coraz bardziej rozumie i 
ocenia tę pracę, lecz dom pozostaje 
nadal obojętny. 

Jest rzeczą wprost niezrozumia- 
łą, że rodzice nie in eresują się zu- 
pełnie ćo ich dziecko robi w tej dru- 
żynie harcerskiej, że nie chcą przyj- 
rzeć się tej pracy i pomóc. Często 
tej pracy nie rozumieją i nie starają 
się zrozumieć. Zamiast pomagać 

przeszkadzają. Instruktor harcerski 
poświęca, zupzłnie bezinteresownie, 
moc swego czasu na najcięższą pracę 
wychowawczą. Chce, żeby go przy- 
najmniej rodzice rozumieli,  Zrozu- 
mieni» dodaje mu sił, zachęca go i 
pomaga mu w pracy. lnaczej chło- 
piec ustosunkowuje się do drużyny, 
gdy w domu mówią z sympatją o je- 
go drużynie a nie z ironią. 

Iastruktor, który chce podzielićjsię 
z rodzicami wynikami i planami pra- 
cy nad wychowaniem ich dzieci zapra- 
Sza 50 rodziców na jedno na pół ro: 
ku zebranie i raptem na to zebranie 
przychodzi 5 a czasem nawet 10 
osób! 

O, ty zgorzkniałe, zszarzałe  dzi- 
siejsze społeczeństwo. Wejdź w mło- 
dzież, zrozum ją tylko, daj kawałek 
swego zeschłego serca i nie truj jej 
swemi łzami. Młodzież cię ożywi, wy- 
prowadzi z zadymionych kin i barów 
na słoneczne pola, zagra z tobą wę 
footbal, nauczy cię nazwisk czempio- 
nów boksu a gdy po kąpieli w kry- 
ształowej rzece zmęczone lecz od- 
Świeżone uśniesz, przyśni się słonecz- 
ma twoja młodość. A. W. 
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efńszczyźnie 
Wywiad z prezesem Tymcz. Komitetu 
Litewskiego w Wilnie, p. Staszysem. 

„Dzień Kowieński* SA B 

stępujący wywiad z p. Staszysem, Kto” 

ky przed lea dniami bawił w Kownie: 

Zapytany o sytuację szkolnictwa 

litewskiego p. Staszys oświadczył co 

następuje: 2 у 

Szkoły początkowe są prawie wy- 

łącznie prywatne, gdyż tylko 3 — 4 

szkoły są utrzymywane przez rząd pol- 

ski. 
Przy otwieraniu nowych szkół na- 

potykało| się często na różne utrudnie” 

nie. Tak np. prośbę o pozwolenie na 

/ otwarcie szkoły należy składać w maju, 

odpowiedž zaš otrzymuje się tylko w 

marcu lub kwietniu roku przyszłego. 

Władze polskie nie mają przytem žad- 

nej linji wytycznej w stosunku do szkół 

początkowych litewskich. Wszystko tu 

taj zwykle zależy od inspektorjatu: je- 

żeli jest on przychylny Litwinom, wte” 

dy sprawy załatwia się prędzej i po- 

myślniej, i odwrotnie. SĄ ; 

Gimnazja litewskie w Wileńszczyż” 

nie są 2 i oba prywatne, utrzymywane 

rze t+wo „Rytas'. m 

: Jedno 5 daf jest w Wilnie, 

łiczy ono obecnie 340 wychowanków, 

w latach ubiegłych liczba ta dochodzi: 

ła do 400. : 
Gimnazjum piaw rządowych nie 

posiada, ma tylko t. zw. prawa publicz 

ne. Egzaminy są utrudnione przez to, 

iż muszą się odbywać w obecności de- 

legata kuratorjum, który jest zarazem 

prezesem komisji egzaminacyjnej. . 

W czasie matury obowiązuje w li- 

tewskiem gimnazjum egzamin ze 

wszystkich przedmiotów, tymczasem w 

szkołach rządowych tylka z 5 przed- 

miotów. к 

7-klasowe gimnazjum w Święcianach 

nie posiada żadnych praw i uczniowie 

jego chcąc uzyskać pewne prawa, mur 

szą składać egzaminy w wileńskiem 

litewskiem gimnazjum, lub w  gimna” 

zjach rządowych. W. gimnazjum tem 

uczy się 240 uczniów. : : 

Na zapytanie o liczbie litewskich 

szkół początkowych i uczących się w 

nich dzieci, p. Staszys oświadczył, iż 

nic konkretnego w tej sprawie powie- 

dzieć nie może. й 

— jakie towarzystwa pracują w 

dziedzinie oświaty 
— Przedewszystkiem T-wo „Rytas“, 

które utrzymuje oba gimnazja oraz 

znaczną iwiększość szkół początkowych 

T-wo ma dwa prawie samodzielne od" 

działy: wileński i święciański. Na czele 

pierwszego stoi ks. Kraujalis, na czele 

drugiego — ks. Czibiras. Pozatem ist“ 

nieje 1-wo „Kultura”, utrzymujące pa“ 

rę szkół ludowych. Na czele „Kultury* 

stoi dr. Olsejko. lstnieją wreszcie T-wa 

naukowe „Moksło Draugija* i T-wo 
św. Kazimierza. Pierwsze ma bardzo 

bogatą, liczącą dziesiątki tysięcy to 
mów bibljotekę, zbiory archeologiczne 

i numizmatyczne oraz czytelnię dla 

swych członków, drugie zaś posiada 

tylko czytelnię. : R 
— Jaka jest sytuacja litewskiej mło 

dzieży na uniwersytecie wileńskim? | 
— Około 70 studentów tam się 

kształci. Stosunek profesorów do, stu- 
dentów Litwinów jest bardzo dobry. 
Studenci cieszą się opinją zdolnej i pra 
cowitej młodzieży. Tworzą oni jedno 
zrzeszenie akademickie „Związek stu- 
dentów Litwinow“ (Lietuviu studentu 

draugija). Zrzeszenie urządza bale, od 
czyty, akademje (np. ku czci Kudyrki), 

dla których młodzież litewska często 
korzysta z wielkiej auli uniwersytetu, 
t. zw. Sali Śniadeckich. 

— Czy istnieją T-wa dobroczynne? 
— Tak. Całą pracę w tej dziedzinie 

prowadzi „Litewskie Towarzystwo do- 
broczynności* (Lietuviu * Labdarybes 

Draugija). Towarzystwo wychowuje 

350 sierot oraz utrzymuje 7 internatów. 

— 

Tawo otrzymuje coroczne następujące si 

zapomogi: od Magistratu m. Wiilna od 

2 do 2.400 dol. i od Min. Opieki Społ. 
— 240 dolarów. : 

— Czy istnieją organizacje spół- 

dzielcze lub handlowofinansowe? 

Istnieje od roku Litewski Bank opar- 
ty na zasadzie spółdzielczości. Nazywa 

się on „Lietuviu kreditinis koperaty- 

vas", liczy już kilkudziesięciu członków 

® rozwija się bardzo) pomyślnie. Udział: 
członków wynosi 90 złotych. Bank swe 

operacje rozpoczął od 90 zł. obecnie 
miesięczny obrót wynosi 100 tys. zło” 
tych. Ogólna jednak sytuacja finanso” 
wa jest trudna i to nietylko wśród ILit- 
twinów, ale i innych mieszkańców. 
Ogólnie odczuwa się brak gotówki i 
kredytu. 

-— Jak się przedstawia stosunek Li- 
twinów wileńskich do Sejmu polskie- 
go? 

— Stosunek ten dotąd był negatyw 
my. Ludność litewska w wyborach do 
Sejmu udziału nie brała. i 

— Jaka jest sytuacja Litwinow wi- 
leūskich w stosunkach košcielnych? 

— Na prowincji daje się wyczuć 
wyraźnie tendencja Kościoła, zmierza” 

+ jącego do wynaradawiania Litwinów. 
)” Episkopat nie jest w porządku w sto- 

sunku do ludności litewskiej. Często 
bez powodów przenosi księży  Litwi- 
nów z jednego miejsca w drugie, zwła- 
szcza jeżeli ksiądz Litwin jest zarazem 
działaczem społecznym. Pozatem od 
pracy w szkołach dla Litwinów, księ- 
ża Litwini są usuwani, a ich miejsca 
zajmują księża przybyli z Kongresówki. 
'  _—Czyistnieje organ, łączący wszy* 
stkie towarzystwa litewskie w Wileń- 
szczyźniie? 

— Tak: Organem takim jest „Tynr 
czasowy Komitet Litwinów  Wiień- 
skich” (Lajkinasis Wilniaus Lietuviu 
Komitetas), który skupia w sobie wszy 
«stkie organizacje litewskie z wyjątkiem 

  

   

Obrabowano amhulans pocztowy 
Onegdaj w dzień na stacji kolejowej 

bulans pocztowy oczekujący na stacji na 
Zelwa nieznani złoczyńcy obrabowali am 
przybycie pociągu. 

Mimo, że worki ułożone w samochodzie były pilnie strzeżone, w chwili, gdy 
zaczęto załadowywać je do pociągu stwierdzono brak 2 worków, w których się znaj- 
<cowała większa suma pieniędzy. 

Za sprawcami rabunku wszczęte pościg. podczas którego znaleziono w pobli- 
skich lasach Lista) „wia płótao pocztowe, najprawdopodobnićj zabrane razem 

c z ambulansu. 

Ujawnienie nadużyć w BOW. urzędzie ziemskim 
W Nieświeżu w urzędzie ziemskim natrafiono na ślad nadużyć popełnia- 

nych rzez sekretarza tego urzędug Malinowskiego łącznie z sekretarzem tam- 
tejiaj komisji uwł.szczenłowej Butkiewiczem. Dokonywane przez nich nadu- 
życia polegały na tem, że mając bezpośrednią styczność z dzierżawcami dzia- 
łek uiszczaną przez tych dźżierżawców tenutę defraudowali. Na ślad nadużyć na- 
trafił komisarz ziemski ktory przystąpił do rewizji ksiąg z racji pewaych nie- 
dokładności rachunkowych zaobserwowanych przez niego podczas załatwiania 
jedaego z klijentów, Dopiero szczegółowe zlustrowanie ksiąg stwierdziło nie- 
zbicie że w urzędzie dopuszczano się karygodaych wykroczeń. 

Całą safe zajęła się specjalna komisja śledcza. 'Narazie ujawniono, że 
Butkiewicz i Malinowski przywłaszczyli przeszło 10 tysiący złotych. 

Obu defrandantów aresztowano, (©) asd ч 

  

KRONIKA 
VTOREK 

14 ozis Wschód sł. g.7 m 40 
PUSTEGO Zachód sł. g. 15 m. 50 

Jutro 

Pawła 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorológji 
U. S. B. w Wilnie 

z dnia 13 —1 1930 r. 

Ciśnienie \ 
šredniewmm J 755 

Temperatura 1 "E 
średnia / 

Tam e tura najwyższa: -| 2*C. 
Temperatura najniższa: 0°С, 

Osad w milimetrach: 

Wirtr 
przeważający 

) Południowy 

Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia 

Uwagi: pochmurno, mglisto. 
  

URZĘDOWA 

— (y) Lustracja szpitali « sanatorjum. 
Naczelnik wydziału zdrowia wil. urzęd. woj. 
dr. Rudziński w towarzystwie zastępcy na- 
czelnego lekarza m. Wilna dr. Narkiewicza 
i inspektora lekarskiego urz. wojew. dr. Bła- 
huszewskiega ziustrowali sanatorjum 
„Toz* , przy ulicy Letniej, szpital  dzie- 
cięcy miejski przy ul. Sióstr Miłosierdzia, 
schronisko dla dzieci gruźliczych im Śniadec- 
kich prży ul. Senatorskiej. W sprawie zau- 
ważonych braków wydano na miejscu  za- 
rządzenie celem usunięcia tychże braków. 

POCZTOWA 

— (y) Wilno połączane telefonicznie ze 
Szwajcarją, Od 1 stycznia b. r. wprowadzo- 
na została komunikacja telefoniczna między 
Wilnem a wszystkiemi | miejscowościami 
Szwajcarji. Opłata za trzyminutową rozmowę 
wynosi 9 franków 05 c. 

— (y) Nowa agencja pocztowa. Dyrek= 
cja poczt i telegrafów zawiadamia, iż z dn. 
20 stycznia r. b. uruchamia się agencję Z- 
kową Mikołajów koło Dzisny w pow. Dziś- 
nieńskim, woj. wileńskiego. 

(y) Osobiste. Prezes dyrekcji P. T. w 
Winie inż. Żuchowicz wyjechał na zjazd 
prezesów dyrekcji do Warszawy. Zastępuje 
go inż. Nowicki. 

SZKOLNA 

— Dyrekcja gimnazjum im. ]. Słowackie- 
go w Wilnie pragnąc nawiązać łączność z ma 
turzystami z lat 1927, 28, 29 oraz/zamierza- 
jac założyć Księgę pamiątkową maturzystów 
prosi wszystkich b. uczniów Gimnazjum im. 
J. Słowackiego, którzy otrzymali świadectwa 
dojrzałości w tych latach o podanie swych 
adresów i fotografij oraz krótkiej natotki bio. 
graficznej z okresu od chwili ukończenia szko 
ty. Adres: Wilno, Dominikańska 3. dyrek- 
tor gimnazjum jm. J. Słowackiego. 

AKADEMICKA 

— Zarząd Chóru Akademickiego zawiada 
mia. że pierwsza próba chóru po ferjach świą 
tecznych odbędzie się we wtorek dnia 14 bm. 
w „Ognisku* o godz. 20. 

Próby w tym trymestrze będą odbywały 
się jak i poprzednio, we wtorki i piątki. 

: KOMUNIKATY. 

— Dzisiejszy wieczór PY Wandy 
ie. w związku Literatów zapowia- 
da się niezwykle bogato. Będzie to 87 Środa 
Literacka, przełożona z powodu wyjazdu zna- 
komitej artystyki, poświęcona poezji współ- 
czesnej. Siemaszkowa, niezrównana artystka 
żywego słowa, wypowie szereg najpiękniej- 
szych wierszy Zegadłowicza, Hłakowiczówny 
Pawlikowskiesj. Wierzyńskiego, Lechonia i in. 
SWE wielkiej artystki skreśli p. T. Łopa 
lewski. Początek o godz. 8 wiecz. w lokalu 
Ostrobramska 9. Wstęp dla członków, sympa 
tyków i wprowadzonych gości. 

— Ze związku felczerów. Dnia 12 stycz- 
nia w siedzibie Centralnego Związku Felcze- 
rów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Wil- 
nie odbyło się walne doroczne zebranie przy 
udziale kolegów z, Warszawy: Przewodniczą- 
cego eo Związku Felczerów J. Wa- 
growskiego, sekretarza St. Galuby i redak- 
tora „Przeglądu felczerskiego* Al. Krawczy- 
ka, pod przewodnictwem kolegi M. Rode z 
Wilna i sekretarza P. Noniewicza. 

Po bardzo ożywionej dyskusji w spra- 
wach organizacyjnych, zawodowych i innych 
powzięto następujące postanowienia: 

a) żądać u władz powołania członków 
Związku do komisyj szacunkowych podatku 
obrotowego celem opinjowania dochodów fel- 
czerów, 

b) przyjmowania felczerów, jako najle- 
piej wykwalifikowanego personelu pomocni. 
czego do Kas Chorych i 

c) wobec rozwie!lmożnionego się parta- 
ctwa leczniczego, podszywającego się pod ty- 
tuł felczera domagać się ponownej rewizji dy- 
plomėw felczerskich. 

— Związek Organizacyj Wojskowych w 
Wilnie. Przypominamy że po wakacjach świą 
tecznych w ZOW (Uniwersytecka 6) rozpo 
częły się próby chóru męskiego ZOW. Próby 
odbywają się we wtorki, czwartki i piątki w 
lokalu ZÓW od godz. 19 do 21. 

We czwartki udziela się członkom chóru 
bezpłatnie nauka śpiewu (oddech, dykcja, e- 
misia głosu, solfegio i t.d.) 

Naukę śpiewu prowadzi Pan Wacław Ol- 
szewski — fachowo wykształcony (Warszaw 
skie Konserwatorium Muzyczne) śpiewak о- 
oerowy, uczeń znakomitego profesora Nuwel- 
lego i dyrygent chórów. : й 

Zapisy do chóru przyjmuje kierownictwo 
chóru w dnie prób od godz. 19 do: 21. ` 

Wobec mającego się odbyć występu chó- 
ru w marcu rb. upraszamy pp. amatorów śnie 
wu chóralnego o niezwiekanie z zapisaniem 
się do chóru ZOW. 

TOWARZYSKA. 
— (y) Z kroniki towarzyskiej. W nie- 

dzielę ubiegłą w kaplicy górnej kościoła gar- 
nizonowego pod wezwaniem Św. Ignacego 
pdbłogosławiony został związek małżeński p. 
Anny Janiny Korolcówny, córki znanego z2- 
szczytnie działacza społecznego _z rotmi- 
strzem Zygmuntem Napoleonem  Twardow- 
skim dowódcą szwadronu pionerėw. W uro- 
czystości zaślubin oraz godach wzięli udział 
liczni przedstawiciele społeczeństwa  wileń- 
Iskiego z p. prezydentem Folejewskim i płk. 
Giżyckim na czele. 

  

RÓŻNE 

— Utworzenie pasieki spółdzielczni. Wileń 
skie Towarzystwo Organizacyj i Kółek Rolni 
rzych wespół z Wileńskiem Towarzystwem 
Pszczelniczem przystępuje do organizacii wie 
kszej pasieki przemysłowej na zasadach spół 

dzielczych. W tym celu w dniu 14 bm. o g. 

17.30 odbędzie sie w lokalu Towarzystwa w 
Wilnie. przy ul. Sierakowskiego nr. 4 organi- 
zacyine zebranie. 

Ktokolwiek posiadający pszczoły, jednak 
nie mający odpdwiedniego terenu, czasu lub 
wiadomości, jakoteż osoby chcące posiadać 
swój własny miód, mogą po dostarczeniu 
chociażby jednego ula z pszczołami lub ró- 
wnowartości peniężńej, stać się członkami 
powyższej Spółdzielni. * 

Pasieka umieszczona hędzie w miododa'- 
nej okolicy wpobliżu Wilna, połączonei do- 
godną komunikacją z Wilnem i pozostawać 
będzie pod stałym dogląadem fachowym. 

— (a) Ziazd żydowskich gmin  kresc- 
wych. Nastąpiło porozumiėnie naczelników 
poszczególnych wyznaniowygh gmin żvdowe 
skich z terenu województw wschodnich « w 
isprawie ogólnego zjazdu gmin. 

Miejscem zjazdu obrano Wilno z tem, że 
ziazd odbędzie się lw początkach marca roku 
bież. Zjazd ma na celu skoordynowanie prac 
gmin i ustalenie wspólnych wytycznych. 

— (a) Synagoga w Siniawce odzyskała 
tory. Na skutek starań poczynionych przez 
rabinat w Siniawce i przy. pomocy naszych 
władz które wyw arły odpowiedni nacisk na 
bolszewików synagoga w Siniawce odzyska. 
ła wywiezione w roku 1915 do Rosii drogo- 
cenne tory które już wróciły z Rosji i zostały 
oddane pod opiekę synagogi. 

Z tej racji w ubiegłą sobotę odprawione 

Teatr Miejski Z. A. S. P. w Lutni. 
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ate Miejski Z. A. 

Przmjera! 

Ceny zwyczajne. 

We wtorek dnia 14 b. m. 

Sensącyjna komedja paryska 
Ostatnia nowość sezonu 

„PAŃ TOPAZ 
Pagnola. 

W roli tytułowej K. Wyrwicz Wicbrowski, w rolach głównych 
J+ Werniczówna i R. Wasilewski. 

Ż 
= 

Znižki wažne. 

S. P. na Pohulanes “ 
We środę dnia 15-go b. m 

SENSACY JNA PREM JERAI 

sięiniczka (bliska Turandot ; 
Baśń Gozziego w przekładzie E. Zegadłowicza. 

Reżyserja d-ra Z. Nowakowskiego. Muzyka Bussoniego w oprac. Meyerholda. 
Kierownictwo muzyczne: E. Dziewulskiego. 

Dekoracje i kostjumy: Rączewskiej, Zelwerowiczówny i Ziembińskiego. 
WST RU ST T R ROKOKA AOS A 

T-wa „Kultura“. Komitet ten jest glow 
ie moralnym łącznikiem wśród orga= 

nizacyj oraz ich organem wzajemnego 
porozumienia się. 

— Czy Litwini wileńscy szykują się 
do obchodu jubiłenszu W. Ks. Witol- 
da? 

— Owszem. Przy Komitecie została 
utworzona specjalna Komisja obchodu 
jubileuszu. ж 

Do naszych Szan. Czytelni- 
ników zamieszkałych na Zarze- 
czu, zwracamy się z prośbą o 
zaoflarowanie obiadów, choćby 
najskromniejszych, 12-letniej u- 
czenicy Szkoły Powszechnej, bar- 
dzo zasługującej na pomoc. 

Ša an S an SNES Oa EE zł 

Sprawa „Rolbanku“ 

Głośna swego czasu sprawa t. z. 
„Rolbaanku“ t. į. Wileńskiego Banku 
Rolniczo-Przemysłowego znalazła się 
wczoraj na wokandzie Sądu Okręgo- 
wego 

Na ławie oskarżonych zasiedli 
czterej byli dyrektorzy banku: Dyon!- 
zy Rozwadowsk!, Antoni Jankowski, 
1zvdor Cieclerski i Wł, Koziełł-Poklew- 
ski aby odpowiadać za przestępstwa 
popełnione w trakcie urzędowania. 

Oto tło tego procesu. 
W początku 1925 roku Minister- 

stwo Skarbu pragnąc przyjść z po- 
mocą rolnictwu wyasygnowało znacz- 
ną sumę na ulgowe kredyty siewne. 
Bank Gospodarstwa Krajowego wy- 
ssygnował na ten cel 300.000 zł. re- 
partycją i wydawaniem której to sumy 
miał się zająć Wil. Bank Rolniczo- 
Przemysłowy udzielając rolnikom 
drobnych, 3 miesięcznych pożyczek 
wekslowych, przyczem weksle rolni- 
ków redyskontowane były przez Rol- 
bank w bankach państwowych. 

Po upływie roku do urzędu pro- 
kuratorskiego wpłynęło kilkadziesiąt 
skarg złożonych przez rolników. W 
skargach tych wskazane było, że dy- 
rekcja Rolbanku pobrała gotówkę lub 
weksle prolongacyjne na pokrycie wy: 
danej uprzednio pożyczki, a kiedy 
nadszedł termin spłaty weksli, zostały 
one zaprotestowane. 

Banki państwowe dyskontując we- 
ksle z żyrem -Rolbanku nie wchodziły 
w stosunki handlowe tego banku z 
poszczególnymi klijentami I nieopłaco- 
ne weksle protestowały. 

Sprawa stała się głośną i zajęły 
się nią władze Śledcze. Ustalone zo- 
stało, że dyrekcja Rolbanku w okre: 
sie od września 1925 r. do marca 
1926 r. pobrała w ten sposób od 94 
dłużników na poczet pokrycia 157 
weksli  zdyskontowanych w banku 
znaczną sumę nie wykupując weksli, 

Straty jakie ponieśli z tej racji kli- 
jenci banku stanowią sumę 76.356 
złotych. Tak głosi akt oskarżenia. 

Sąd Okręgowy w składzie: prze- 
wodniczącego sędziego Brzozowskiego 
ora: sędziów Kolinga i Szpakowskiego 
po naradzie postanowił sprawę roz- 
poznać mimo że z pośród 110 Świad- 
ków powołanych do tej sprawy nie 
stawiło się trzydziestu. 

Prócz Świadków do sprawy powo- 
łani zostali biegli pp. wicedyrektor 
Wil. Pryw. Banku Handlowego J. 
Brzozowski i prokurent Banku Go: 
spodarstwa Krajowego fLeopold Szu- 
niewicz. 

Po odczytaniu długiego aktu os- 
karżenia, w którym przytoczone zo 
stały wszystkie dane dotyczące 4prze- 

м 
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Aniela z Bociarskich Rekoszowa 
obywatelka ziemi Su+alskieį, zmarła w Suwałkach 

dnia 11 sty: 
Zwłoki zostały przewiezione do kaplicy na Cmentarzu Rossa dnia 

13 stycznia o godz. 4-ej po południu. 
Nabożeństwo żałobne i złożenie zwłok w grobie rodzinnym nastąpi 

we wtorek, dnia 14 stycznia o godzinie 10 ej rano, o czem zawiadamiają 
krewnych, przyjaciół i znajomych, pogrążeni w głębokim smutku 

MĄŻ, S'OSTRA_ DZIECI 1 RODZINA. 

P. 

cznia 1930 r- 

  

Podziękowanie. 
Wszystkim, 

posługi ukochanemu mężowi 

którzy wzię 

oraz za okazane nam współczucie i pomoc w ciężkiem naszem 

strapieniu składamy tą drogą serdeczne Bóg zapłać. 

li udział w oddaniu ostatniej 

iojcu ś. pr F. Mosłowskiemu» 

Źona i Syn, 

  

stępstwa oskarżonych. Sąd przystę- 
puie do przesłuchiwania oskarżonych 

Wszyscy oni zgodnie nie przyzna- 
ją się do winy twierdząc, że Rolbank 
zaskoczony został ogólnym krachem 
pociągającym za sobą cofnięcie kre- 
dytów Oraz znaczne finansowe trud- 
dości wielu firm z któremi Bank pra- 
cował. To stworzyło, że ciężka i bez 
tego sytuacja stała się sytuacją bez 
wyjścia. : 

Pertraktacje prowadzone z finan- 
sistami łotewskimi w sprawie przeję- 
cia agend banku zostały przerwane i 
wobec tego stało się to <co spowo- 
dowało w końcowym rezultacie spra: 
wę sądową. 

Po przesłuchaniu oskarżonych Sąd 
przystąpił do badania świadków. 

Zeznawało kilkanaście osób. Ze- 
znania ich nie wnoszą nic nowego do 
sprawy, zbyt ona jest znana i głośna 

Przeważnie są to poszkodowani, 
rolnicy. 

Dziś dalszy ciąg procesu. Zezna- 
wać będą następni Świadkowie. Mo- 
żliwe jest, że dziś jeszcze zaczną 
przemawiać obrońcy pp. Szyszkowski, 
Jasiński i Kiersnowski. 

Zainteresowanie się sprawą, jeżeli 
sądzić z ilości publiczności przybyłej 
do Sądu znaczne, Wśród zebranych 
przeważają rolnicy, przedstawiciele 
sfer gospodarczych i rzecz oczywista 
panie. Jakby nie było sensacja — 
czterech dyrektorów na ławie oskar- 
żonych. 14 

  

sekfa 
Ostatniemi czasy w rejanie Stołpców zanotowano agitację emisarjuszó 

nowej sekty religijnej noszącej nazwę PSobotnikówe py. o 
Hasła gt »szone przez „Sobotnikow“ 8ą prawie że identyczne z hasłami 

baptystów, różnią się jedynie w pewaych szczegółach, 
Jak sę okazuje „Sobotnicy* mają pewne wpływy wśród ciemnych mas 

chłopskich ua Białorusi Sowieckiej i są szczególnie popierani przez „bezbożni- 
tów" którzy widzą w sekciarzach tych, którzy burzą jedność 
stawną białorusinów. (c) 

katolicką i prawo- 

0 nabożeństwo na intencję władz pol 
skich. 

‚ — (a) Rewizja żydowskich ksiąg me- 
trycznych. Starostwo dziśnieńskie przeprowa 
dziło w Dokszycach lustrację ksiąg stanu 
cywilnego i stwierdziło, że żydowskie księgi 
metrykalne są prowadzone niedokładnie i 
chaotycznie i że nie były parafowane i 
stwierdzone przez władze, skutkiem tego Sta 
rostwo zarządziło nadesłanie ze wszystkich 
urzędów metrykalnych wyznania mojżeszo- 
wego ksiąg metrykalnych dotychczas nie opa 
rafowanych celem poddania ścisłej rewizji. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski na Pohulance. Dziś z po- 
wojdu całodziennej próby generalnej przedsta 
wienie zawieszone. Jutro wchodzi na repertue 
ar teatru o na Pohulance rozgłośna 
baśń Gozziego „Księżniczka chińska Turan- 
dot“ w przekładzie E. Zegadłowicza z muzy- 
ką Busoniego w opracowaniu  Meyerholda. 
Sztukę tę wprowadza na scenę Zygmunt No. 
wakowski wybitny reżyser j b. dyrektor tea- 
tru krakowskiego. Nowe dekoracje i kostjumy 
według projektów Rączewskiej, Żelwerowiczó 
wny i Ziembińskiego. Premjera wywołała 
wielkie zainteresowanie. 
;'— Teatr miejski w Lutni. Dziš premjera 

ostatniej nowości scen europejskich  sensa- 
cyjnej komedji paryskiej. „Pan Topaz” M.Pa 
gnola w przekładzie A. Zagórskiego. W roli 
tytułowej ukaże się K. Wyrwicz Wichrowski, 
pozatem w rolach głównych wystąpią Janina 
Werniczówna i Ryszard Wasilewski. Nowe de 
koracje E. Karnieja. Reżyserja R. Wasilew- 
skiego. Ceny miejsc zwykłe. Sztuka ta w ©- 
becnym sezonie cieszyła się olbrzymem powo 
dzeniem zarówno na scenach zagranicznych 
jak i w Polsce. 

— „Królewicz Rak*. Ze względu na nad 
zwyczajne powodzenie jakiem sie cieszy efe- 
ktojwna baśń fantastyczna W. Stanisławskiej 
„Królewicz Rak" dyrekcja teatru wystawia 
sztukę tę jeszcze dwukrotnie w sobotę najbliż 
szą 18 bm. o godz. 3.30 pp. i w niedzielę 19 
bm. o godzinie 12 w południe. Bilety są do 
nabycia w kasie zamawiań. 

— „Mysz Kościelna" na przedstawieniu 
popołudniowem. W niedzielę najbliższą ukaże 
się na przedstawieniu pojwłudniowem po ce- 
nach zniżonych doskonała komedja f'odora 
„Mysz kościelna" z A. Zelwerowiczem w, roli 
głównej. 

  

  

C© GRAJĄ W KINACH? 

"Słońce — Za głosem serca. 
Wanda — Boska kobieta z Gretą Garbo 
Heljos — Kobieta na księżycu. 
Hollywood — Asfalt. 
Światowid — Romans Kapłanki Wchodu. 
Picadilly — Mandaryn Wu. 
Lux — Mężczyzna z przeszłością. 
Kino Miejskie — Od Egiptu do Palestyny 
Ognisko — Na strunach zmysłów. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (c) Wypadki w cyfrach. Za czas od 
1! do 13 b. m. do godz. 10 rano zanótowa. 
no w Wilnie 102 wypadki. W tem było kra- 
dzieży 13, zakłóceń spokoju i nadużycia al- 
koholu 21 przekroczeń administracyjnych 42. 

— (c) Ujęcie Po Anei Policja are- 
sztowała poszukiwaną od$dawna za liczne 
kradzieże Helenę Koblenc bez stałego miejsca 
zamieszkania. którą skierowano do dyspozy- 
cji władz sądowych. 

— )c) Włamanie. Nocy wczorajszej do- 
konano włamania do sklepu Benjamina Sza- 
bata przy ul. Mickiewicza 35, z którego wy* 
niesiono zapas sukna w różnych kolorach i 
gum do obcasėw „Palma“ wartość skradzio- 
nych towarów wynosi 500 zł. 

— (c) Okradzenie mieszkania. Nieznani 
sprawcy dostali się do mieszkania Helen 
Markiewiczowej przy ul. Ofiarnej 2 i skradli 
REDY i bielizny nieustalonej narazie war- 
ości. 

— (c) Zatruła się kwasem siarczanym. 
Z powodu nieporozumień z rodziną targnęła 
się na życie Chana Szejnkier (Wielka 12), 
która wypiła większą dozę kwasu siarczane- 
go. Po udzieleniu pierwszej pomocy despe- 
ratkę w stanie ciężkim odwieziono do szpita- 
lą Żydowo 

— (c) Kamieniem w pociąg. Do idące- 
go z Dukszt do Ignalina pociągu osobowe» 
go nieznani sprawcy rzucili kilka kamieni. 

Jeden z kamieni trafił w okno przedzia- 
łu, w którym wieziono aresztowanych prze- 
stępców kryminalnych. 

.. — (c) Powiesił się. W krzakach, w po- 
bliżu wsi Bobryki gminy prozorockiej (Głę- 
bokie) powiesił się mieszkaniec tej wsi Jan 
RUE 

owodem samobójstwa było najprawdo- 
podobniej nieuleczalna choroba. 

— (c) Okradzenie składu aptecznego. W 
nocy z 9 na 10 bm. nieujawnieni sprawcy dc» 
stali się do składu aptecznego Lurinsona przy 
ulicy Ponarskiej 24 i wynieśli różnych towa- 
rów kosmetycznych na ogólną sumę 600 zł. 

— (c) Nagroda za wskazanie przestęp- 
cy. Zarząd dóbr ks. Radziwiłła wyznaczył 
nagrodę w wysokości 500 'zł, za wskazanie 
sprawcy podstępnego postrzelenia rządcy ma 
jątku Radziwiłłmonty (ord. nieświeska) p. 
Zaleskiego. 

_ — (e) Aresztowano złodziei kolejowych. 
Na stacji towarowej w Wiłnie, skradziono z 
mieszczących się tam magazynów kilka 
skrzyń wartości 700 zł. Kradzieży dokonano 
po zerwaniu plomby i usunięciu zamków. - 

. Policja prowadząc dochodzenie ujęła 
winnych kradzieży którymi się okazali: Wła- 
dysław Sudejko (Gęsia 10), Władysław Ry- 
tvszyn (Cechowy 11), Józef  Charkiewicz 
(Piłsudskiego 45) i Michał Koroszuk (Roz- 
brat 24). Skradzione konserwy znaleziono 
podczas rewizji u znanego pasera Isera Ko- 
dysza przy ul. Kijowskiej 20. 

1— (y) Znów ofiary braku mrozów. W 
uprzednim numerze podawaliśmy szereg nie- 
szczęśliwych wypadków wywołanych pęka» 
niem lodu. Obecnie mamy do  zanotowania 
dwa nowe wypadki. 

W czasie powrotu dzieci ze szkoły pow- 
szęchnej w Skirbni przez jezioro załamał się 
Ka, dzięki czemu utonął Henryk Kamiński lat 
10-ciu, : 

Pod przechodzącym przez jezioro Pliskie 
mieszkańcem wsi Jakubowszczyzna Al. Dzie- 
wiatuchem załamał się lód pokiągając biedną 
ofiarę na dno. 

Ha srebrnym ekranie 

„OD EGIPTU DO PALESTYNY" w Kinix 
Miejskięm. 

Zacznę od wzmianki o uczuciu zawodu, 
który odczułem opuszczając Kino Miejskie pa 
„Seansie" wyświetlanego tam obrazu: „ÓG 
s 0 do Palestyny". 

ie myślcie jednak, Państwo, że wchodzą 
tu w grę moje wygórowane recenzenckie w;- 
magania, przeciwnie, jestem przekonany, ż< 
80 — 90 proc, publiczności, która obejrzał 
aktualny program Kina Miejskiego, doznał: 
takiego samego rozczarowania jak i moja 
skromna osoba. 

Bo, jakże? Pisze się w reklamach: „Rewc- 
lacyjny film", „Ostatnie krwawe walki w Pe 
lestynie*, „Dramat w 10 aktach z autentyc:- 
nemi zdjęciami ostatnich walk arabsko = żyd. 
dokonanych przez jednego ze śmiałych opera 
torów franc.". 

„Tymczasem: akt pierwszy przedstawi” 
zdjęcia z natury i to ani Egiptu, ani Palesty- 
ny, a Italji, następne 5 aktów — to zdjęcia 
podobne z Egiptu, dalsze 3 akty dopiero wy- 
pełniają dość przelotne oraz pobieżne widołć 
z Ziemi Świętej i dopiero dwa akty końcowe 
stanowić mają tę sensację o której pisze się 
mw zapowiedziach, 

Akcji dramatycz mej żadnej i to może na 
bardziej rozczarowuje publiczność. 

iTeraz osobno o obrazach wypadków pa 
lestyńskich. Śmiem postawić pod znakiem za- 
pytania autentyczność zdjęć przedstawiają- 
icych walki arabsko żydowskie. 

Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której 
rozpatrywany, rozgorączkowany i gotowy na 
wszystko tłum arabski, pozwoliłby ustawiać 
wśród siebie aparat filmowy po to, aby z od- 
ległości 2 metrów ktoś fotografował jego prze 
mawiających przywódców. 

Zresztą dość spojrzeć. Ten główny prowo 
dyr, ten szeik — toć to podrzędny aktorzy 
na filmowy z jego gestem sztucznym, z jego 
pozą nienaturalną. 

Albo weźmy te najazdy arabskie na miz- 
steczka palestyńskie. Stale tych samych kilku 
nastu jeżdzców z szeikem - burzycielem ładu 
na czele. Pędzą po górach piaszczystych dc- 
padają do bram osiedla, tu niebaczni na strza 
jły obrony, robią swoje i tak, jak w 15 czy 
też 18 wjechali, w niemniejszem gronie wy- 
jeżdżają. Poprostu kułe się ich nie imają. 

Natomiast niechne który Arab strzeli, za- 
raz od jednej kuli pada 3 czy 4, obok siebie 
stojących skautów żydowskich (jest taki mc= 
ment). 

Wogóle sceny batalistyczne przypominają 
bardzo inscenizację rewolucji bolszewickiej i 
to bardzo niedbale przygotowaną, z obtazów 
iktóre o przełomie Rosji traktując, obyć się 
nie mogą bez walk ulicznych, masakr urzą- 
dzanych przez rozwścieczony motłoch i t.d. 

Są jednak i oryginalne oraz autentyczne 
zdjęcia dotyczące wypadków. palestyńskich. 
Do takich zaliczę wszystkie fotografje ofiar 
Arabów, dalej fotografie przywódców arab- 
skich i wreszcie fotografje działaczy sjonisty 
cznych. A 

Ale wszystkie te oryginalne zdjęcia mają 
ten brak, że są nieruchome, jako filmowane z 
fotografji. I na dodatek p. Nochum Sokołow, 
który obecnie bawi w Polsce, jest sfilmowa- 
пу z fotografji conajmniej z przed lat dwu- 
dziestu. 

Tak wygląda całość „rewelacyjnego fi? 
u“ ч 

  

mu . 

Nałeżę do ludzi, którzy widzą urozmaice 
nie programów kinowych nie w pokazywani” 
w t. zw. nadprogramowkach bezsensownych 
komedyj ale raczej w dawaniu publiczności 
ciekawych i pouczających obrazów z zakresm 
turystyki. 
Wydaje mi się jednak, iż w obrębie jedne go 
programu wypełnianie turystyką czterech pią 
tych tego, co się daje oglądać na ekranie, i 
w dodatku, wtedy gdy się zapowiada „rewe- 
łacje', jest przeciążeniem tematami, które ze 
względu na w innym, kierunku idące zainte 
resowania publiczności, stają się dość nużą- 
cemi. 

Bardzo piękne urozmaicenie aktualnego 
prągramu Kina Miejskiego stanowią produk- 
cje chóru synagogalnego, który kilka razy w 
ciągu seansu wykonywuje swe poważne pie- 
mia. 

Są one niestety w dość arbitralny sposób 
przerywane przez orkiestrę. 

Pozatem należy się parę słów i publicznoś 
ci. Zdaje ona egzamin niekulturalności stałe 
przerywając okrzykami j nawet  gwizda- 
niem śpiew chóru. Psuie to nastrój, a ponadto 
'w bardzo ujemny spób Świadczy 0 upodo- 
baniach kinoman ów z Sli Mieiskiei. 

!      
„RADIJO 

Wtorek, 14 stycznia 1930 r. 

11.55—12: Sygnał czasu 2% Warszawy. 
12,05 - 13,10: Poranek muzyki popularnej w 
wyk. orkiestry Polsk. Radja: 1. Lanner— 
walc „Romantycv*. 2. Saent-Ssens— fant. z 
op. „Samson i Dalila". 3, Czajkowski” ele- 
gia. 4 Drigo—Seranada. 5 Brahms taniec 
węgierski Nr. 4. 6. Glinka — arja z op. 
„Rusłąn i Lddmiła*. 7. Muzyka taneczna. 
13.10-13.20: Komunikat meteorologiczny 
z Warszawy. 116,10—16,15: Program dzien-- 
ny. 16,15—17,00: Muzyka z "płyt gramof. 
17.00—1720: „Jak*należy mówić po polsku” 
pog. wygł. Jerzy Wyszomirski. 17 20—17,40: 
Aud. dls dzieci „Pinocchie*, opowieść wło- 
ska cz. Il 17.45— 18.45: Transm.koncertu 7 
18,15—10,10: Kącik dla panów. IProw. K. 
Wyrwicz-Wichrowski 09,10 : Program na 
środę. 19,20-: Transm. op. z Katowic 
i kom. z Warsz. 22,25—2,35: Muzyka lek- 
ks. 22,35—23,00: Komunikaty PAT. z Wa - 

Szawy, 
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GIEŁDA WARSZAWSKA CENY W WILNIE. Ы к Teat Dzisi Największa sensacja XX wieku! Wspaniały iryumf genjuszą ludzkiego. Cud techniki. 

SERA tycznia r. b. ino-Teatr 13 styeaia ) 8 5% NAJLEPSZY . „KOBIETA NA KSIEŽYCU““ 
Dewizy | waluty: —25, jęczmieo na kaszę 23-- 24, bro: w G a Ė k. KELIOS Niesłychanie sensacyjny aramat nudosci i nienawiści, zazdcości i wierności, Najmonumentalniejsze arcydzieło 

Ttunz. Spr.  Kipre WArowy 27 — 28, owies 23 24  gry- JA genialnego Fr. Langa (twórca obrazów „Nibelungi“, „Metropolis“ i „5zpiedzy“). W rol. główna bożyszcze 

pol 287 289 ges Ka 28-30, otręby pszenne 20-21, żytnie M „Grnosląski koncernu „Progress“ kobiet WILLY FRITSCH i czarująca GERDA MAURUS. Akcja toczy mię ną ziemi i na księżycu oraz na 
BZ ‚ : sago 17-18, ziemniaki 7 8, siano 10 12. słoma JĄ 0-7 KÓK5 wagonowo i od jednef Wileńska 38. | międzyplanelzrnym statku rakietowym podczas iotu na księżyc. Rozwiązanie zagadki księżyca. DLA 

Belgjk 12420, 12681, 15389 8-0, makuchy Iniane 45-46" Tendencia tonny szczelnie zamkniętych i za- MŁODZIEŻY DOZWOLONE. UWAGA: Ze względu na 3 godz. trwanie seansu upiaszą się Sz. Publiczność o 

х ореонеца ВОр е z P.O: piombowanych wozack dostarcza punktualne przybycie ną początki seansów o godz. 4, 7 i 10-ej. 
5 małe: 

zera a Ay = Mąka pszenna 80 90, żytnia razowa Przedsiębiorstwo Handiowo-Prze- * dł 

ai A a SIA kope > Aa =, L. mysłowe Щ DZIŚ! Najnowsze rewelacyjne arcydzieło je Arch JOE MAYA i ERYKA ORA 
: 3,38, » „eT, asza jęczmienna 50—65, jaglana 71 egzystuje o "TE 7 życia współcześ ielk'ego miasta. . gł. naj- 

Nova You (crew)d20, 39 BAT ws, ez oda о @ М. DBU bboy ЛОНА „| ŚWSIFADILT pownejza na irmaene i imowym wnehodząca viaida BETTYAMANN 
Wiplaty + ъ 8.91,1 8,93, 889,1 perłowa pęcza 5 za iuro: Wilno, jagiellcńska 8, tel. ‚ I 7 - T 

П mó kas zdrów PKD wania 100140 Składy węślowe: Słowackiego 27, 4 „HORLYWOBD" GUSTAW EROEHLICH otaz ALBERT STEINRUCK. || < 
Paryt 35,01, 3510, 3402 Mięso wołowe 200- 240, cielęce 250 tel. 14-46 70 : M 0 t t 0 Na śliskim wielkomiejskim asfalcie tak łatwo się potknąč... 

p. wia 26,33. 2641, 2629 ' 280, baranie 180_ 200, wieprzowe 280-320, кодищотелюнвщетолюдаянтысонщииюовамоонщоеяха — Мусктеуиска 22 | + Ja się boję, tak strasznie się boję... Ulicy... 

= Ва 291 w. Słonina świeża 380—400, soleua 380—420, i Specjalna ilustracja muzyczna. Pocz. 0 -—.. 4, 6, 8110,25. Bilety honor. w dniu premiery nieważne 
Szwajcarja 172 43, 17291, 11205 gądło 380-—400, smalec wieprzowy 420— R A A SEA PA O TT 

Bukareszt 532125 53131 53119 440. Zając ze skórą 5-6 zł. za sztukę. NIE NAZWĄ lecz "JAKOŚCIĄ zdobył || kk Е 
r 239,12, AR sis R 2 z) e i moj napoj KOLOSALNV SUKCES! 8 į Qd «nia 10 stycznia 1930 r. będzie wyświetlany rewelącyjny film 

iedeń 12535 25,66, 125 04 7 , Ка у # х | "A Roe Et 
- J 3er twarogowy 160—180, masło niesolone ERC E EM Kino Miejskie & ` A 3 66 

Węg y 155,57 55,74 1551" 650 - 740, solone 560 650, KAY fw celu ochrony przed falsyfikatemi B ar „GB E PTU BO i» LE TYNY 
Wło: >v 46,64 46,16 4652 Jaja: 250 - 250 za 1 dziesiątek. g mego słynnego orzeźwiającego na- f] SALA MIĘJSKA (Ostatnie krwawe walki w Palestynie). Dramat w 10 aktach. 
Marka nieniveka 212.63. Warzywa: fasola biała 140 —160, poju znanego dotychczas pod nazwą Z autentycznemi apeciami arabsko-żydowskich dokonanemi przez jednego ze śmiałych 

Gdańsk 173,40 kartofle 9 — 10, kapuste świeża 9 a „SiNALCO“ ten sam napój ukaże się B ul. Ostrobramska 5 ostatnich walk operatorów francuskich _ 

10, kwaszona 25-30 marchew 15-20 a pod ERGO“ obecnie B ` и " Cena biletów: Parter 1 zł, ulgowe 50 gr. baikon 40 gr. Kasa czynna od godz. 3.30 

: Рхр!егу руосвозь @а; \ Ъик_кц.)ш Ь%ап 611(‹)' ]!З L ZE d nazwą 3 opatentowany 8 Początek seansów od g. 4-ej 

Pożyczka inwestycyjna 11950 Pre: DIUKIeW IB 0-50 mt EE Żądajcje e. i 
jowadołarowa 67.50 5 proc. sunwężsyjaa R wiet 0. 120 DL: ŻORA k tylko „FRUID Bomtśziejna B — л 

  

DZIŚ i dni następnych Monumentalay film polskiej produkcji 

osnuty na tle znanego dzieła rosyjskiego 
„LA GŁ©$EŃ SERCA pisarza T. ' Dostojewskiego —„Skrzyw- 
dzeni i poniżeni*. W rolach głównych: chluba ekranu polskiego Lili Romska, Wanda Porsį, Janusz 
Morski, Zygmurt Modzelewski. Bogata wystawa, salony, kabarety, spelunki, kochanki, artystki,. 
baletnice, chórzystki etc. 

49,75 6 proac.dolaro sa 8),— (0 sro kole» 
jowa 102,50, 5 proc. kotujowa 46,00. 8 praca 
1 6. В. бОюзр Kraj. i Banku tola, obli- 

# gacie B. Ciosp Kraj. 94. Tw same 7 proc. 
24,25. 4 | pół proc. 1. Z. ziesnzkie 49,25 

|. 8 proc. warszawskie 60,—. 5nroc. warsžaw- 
skie 53.— 8 proc. Łodzi 6250. 10 groc. 
Siedlec 69.50 8 proc. obligacje P. B. 
Komunalnego 93, Stabiiizacyjna 8% — 10ргос. 
Radomia 74. 8 proc. zieraskie 79. ,5 proc 
ziemskie 49. 6 proc. poż. konw. Warsz. 

"50.50 4 i pół proc. warsz. 49.25 Kalisz 59,25 

z crygirainą ervkietą i kapslem Ę 
GB on aw owe wy Gd 0 7 U WW CZ W wa l Kino = Teatr 

szanuauesmanans Šo 
M ul. Dąbrowskiego 

a we wszystkich aptekach i 

Ё В 
® 

Owoce: Jabłka stotowe 100—180 za 1 
kg., kompotowe 50—80, gruszki I gat, 150— 
200, i! gat.100—20,$liwki węgierki 170 180“ 

Drėob: kury 6—8 zt. za sztukę, kurczę- 
ta 3 4, kaczki 8-0, bite 6— 7 
gssie 18—20, bite 15 — 18, indyki 20—25 
bite 18 20 zł. : 

Ryby: liny żywe 500- 550, šnięte 380 - 
450, szczupaki žywe 550 600 śnięte 350 
408, leszcze żywe 500—g20, śnięte 380 400, 
karpie żywe 500— 550, śnięte 380 +00, ka= 

  

  

45  Najwspanialszą kreacja ' 
i požądania p. t. | LJ BDOW naszej genialnej rodaczki Pali Negri 

Kalifornja i życie poszukiwaczy złota. Niebywałe napięcie dramatyczne, Nadprogram. 

ANONS: Już wkrótce VILMA BANKY i RONALD COLMAN we wspaniałym dramacie „PŁOMIEŃ MIŁOŚCI". 

DZAŚl Dramst namiętności 

  

Kino - Teatr 

„АМИ środka od odcisków 

Prow, A, PAKA 

składach aptecznych znanego 

  

  

  

8 proc. K. ska Polskiego 52,50 Anelė Ane a oko- E ul. Mickiewicza_9. 
8 proc. Piotrkowa 58. nie żywe «0J)- nięte 400, wąsa- A -— 

ke czę RE O 550, snięte A OOOO BBS BRZ ARE GAR x DZIŚ! To czego Wilao nie widziało! Pierwszy raz w Wilaie film p. t. o 
J (cje. wa -350, sumy a węgorze 600 — к POLSKIE KINO ©. a 
е miętusy żywe 35U—380, śmięte 250—280, m € $ K 

Banz Polski 179— . TA styka 170 —200, saadacze mrożone 380 - › NAJLEPSZY „Wanda“ ZY EE 8 BO zY ZŁO « OBIETY 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowy 
18.50. Puls 8.50. Elektrownia w Dąbrowie 400, płocie 200—220, drobne 80—100. Wielka 30 film z zakresu Higjeny Ciała Kobiecego. UWAGA! Dnia 14 b. m. tylko dla panów i 15 b. m. tylko dla pań, 

i , 

  

21. ielski Mas Len: Len surowiec 1 gat. 230 — 2.40 w E G Początek seansów © godz. 4, 6, 8.15 i 10.30 w. Ze względu na charakter filmu uprasza się © przybycie na 

das Nabi Ta ARokieć . 5% dolarów amerykańskich za pud, len trze- R ka i E aki seansów. Film wyśsietlx sę bez ilustracji muzycznej, 

,_ Starachowice 211— —, - Zieleniewski 60, pany 3.30 — 3.40 dol za pud. Siemię GÓRNOŚLĄSKI 
Paro- lniane o czystości 87 i pół proc. 1.20 dol. 

  — 80. Parowozy 20. Węgiel 50,— 

    

Koncernów, Prągress” |, Robur” |]. Ozzy 57 III о a ozy 20, — Borkowski 850 Spiess 102. 7A Pud. (a). „rog ” EET i mac Gao B B 
Llibop 37.25 B. Żachodri 80. Kijeyski 60, oraz koks wagonowo od pół tonay Kursy Kierowców Samochodowych e W G L W 

| Klucze 850 Il em. 7350. — 5Ы | Światła OFIARY w wozach 'zaplombowanych, dostarcza : LERARZE DENTYSCI ródło 
| gl—. Fieley 38. Bank Dysk. 124.Nobe! 10,50 . т ] ; ; Stowarzyszenia Techników Polskich : sprzedažy 

Rudzki 28,50 Haberbusch 104.:0 Bank Hand- Bezimiennie dla najbiedniejszych zł. 1. Akc. adėig towalski i Trylski w Wilnie ul. Ponarska 55. Tel. 13-30 aaa GÓRNOŚLĄSKIEGO 

 lowy—129, Wysoka 145 Majewski 60, Eazy 
6,50. Gdański Monopol Tyt. 260.25. 

    

    

  

- Rejestr Handlowy 
"DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 

+ WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 18-XI 29 r. 
11039. A. I. „Gerszenowicz Salomon“ w Wilnie, ul. Wiel- 

ka 37, skład komisowy sprzedaży wyrobów włókienniczych, 
Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Gerszenowicz Salomon, 
zam. w Wiilnie ul. Połocka 4., 2734 — VI 

11040. A. I. „Skup Inu, zboża i siemienia Lipkinda Dawi- 

da i syna Chaima S-ka". Skup inu, zboża i siemienia. Siedziba 
w Dokszycach, pow. Dziśnieńskiego. Firma istnieje od 1895 r. 
"Wspólnicy zam. w Dokszycach, pow. Dziśnieńskiego. Dawid i 
'Chaim Lipkindowie. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy 
z dn. 21 października 1929 roku. na czasokres trzyletni licząc 

"od dn. 21 października 1929 roku. Zarząd należy do Dawida 
Lipkinda, który ma prawo w imieniu spółki zawierać wszelkiego 
rodzaju umowy, kontrakty, akty notarjalne, wystawiać (weksle, 
żyra na wekslach, czeki przekazy i t. p. zobowiązania oraz pod- 
pisywać wszelką korespondencję. 2735 — VI 

w dniu 15-XI 29 r. 
11041. A. I. „Młyn wodny Ferdynanda Ruszczyca, dzier- 

żawca Marjan Toruński". Młyn wodny. Siedziba w okl. Douknie 
wicze, gminy Wiszniewskiej, pow. Wołożyńskiego. Właściciel 

‚° Ruszczyc Ferdynand, zam. w Wilnie, ul. Zamkowa 24. Na mocy 
umowy z dn. 25 lutego 1929 roku przedsiębiorstwo zostało wy- 
dzierżawiore Marjanowi Toruńskiemu, zam. w ok. Doukniewi- 
«ze, gm. Wiszniewskiej, pow. Wołożyńskiego na czasokres do 
dn. 1 kwietnia 1938 roku. 2736 — VI 6 

"11042. A. L „Spadkobierczyni Icka Nejsztadta — Dora 
 Nejsztadt". Skiep ORA Siedziba w Dziśnie, ul. Mickiewicza. 

_ Firma istnieje od 1926 roku. Właścicielka — nieletnia Dora Nej- 
sztądt, której opiekunem jest Benjamin Kałmanowicz, zam. 
Dziśnie, przy ul. Mickiewicza 24. 2737 — VI 

11043. A. I. „Jan Zawisza”. Siedziba w Wilnie, ul. Mickie- 
a 24. Komisowa sprzedaż samochodów, części i akcesorji. 

ma istnieje od 1929 roku. Właściciel Zawisza Jan, zam. w 
ie ul. Katwaryjska 4. 2738 — VI 

   

    

   

    

       

      

     

     

  

    

    

    
   

    

     

    

  

    

    

          

    
    

  

    

    

   

      

  

   

11044, A. I. „Rozental, L. Gozeler i R. Deul Farma, spół- 
ka firmowa”. Handel towarami aptecznemi i perfumeryjnemi. 

Siedziba w Wilnie ul. Zamkowa 26. Spółka istnieje od 15 pz 
dziernika 1929 roku. Wspólnicy zam. w Wilnie: Rebeka Deul — 

przy ul. Rudnickiej 13. Józef Rozental — przy ul. Piwnej 6 iLud= 

wik Gizeler przy ul. Uniwersyteckiej 9. Spółka firmowa zawar- 
a na mocy umowy z dn. 15 października 1929 roku na czas 

nieograniczony. Zarząd nateży do wszystkich wspólników. Wszel 
kiego rodzaju umowy, akty, obligi, weksle, żyra wekslowe, cze- 

i, pleripotencje podpisuje Rebeka Deul łącznie z jednym z po- 
ostałych wspólników. Podpisy na  wekslach i dokumentach 

sporządzonych trybem prywatnym winny być położone pod 
empiem firmowym. Każdy ze wspólników jest uprawniony do 
ykonywania wszelkiego rodzaju czynności w urzędach kolejo- 
ych, celnych, pocztowych ii telegraficznych do odbioru wszel- 

kiego rodzaju korespondencji zwykłej i wartościowej, paczek i 
przesyłek, 2739 — VI 

w dniu 25-XI 29 r. 
11101. A. I. „Hinda Lewinzon i S-ka". Sklep obuwia i 

gotowych ubrań. Siedziba w Głębokiem, ul. Handlowa 9. Fir- 
" ma istnieje od 1925 roku. Wspólnicy zam. w Głębokiem, pow. 

Dziśnieńskiego: Certel Lewinzon i Hinda Lewinzon. Spółka - 
' mowa zawarta na mocy umowy z dnia 25 października 1929 
roku na czas nieokreślony. Zarząd należy do obydwóch wspól. 

  

tików, którzy łącznie zawierają wszelkiego rodzaju umowy i 
podpisują weksłe i zobowiązania. 2740 — VI 

11102: A. L darenko i Huflejt — spółka”. Prowadze- 
nie młynu. Siedziba: w Dołhinowie, pow. Wilejskiego. Firma ist- 
nieje od 14 września 1929 roku. Wspólnicy zam. w Dołhinowie 
ow. Wileįskiego: Andrzej Bondarenko i Walerjan Huilejt. Spół- 
a firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 28 września 1929 

roku na czas nieograniczony. Zarząd nałeży do obu  wspólni- 
ków. Reprezentowanie spółki wewnątrz i na zewnątrz należy do 
„obydwóch wspólników. Wszelkiego rodzaju umowy, weksle i in- 
le zobowiązania, czeki, pełnomocnictwa i wszelkie akty podpi- 
tą obaj wspólnicy łącznie pod stemplem firmowym. Natc- 

jast każdy ze wspólników samodzjelnie ma prawo odbierać dla 
irmy z poczty i telegrafu wszelkiego rodzaju korespondencję 

yczajną, poleconą i wartościową, przekazy pieniężne, zlece- 
ia, przesylki, jak również z kolei wszelkie fadunki, przesyłki, 
owary oraz wykonywać w tym celu zyj: formalności. 

; 741 — VI 

11103. A. I. „Alperowicz-Mejerowicz — S-ka. Skiep spo- 
ywczo-kolonialny. Siedziba w Głębokiem, ul. Wileńska 4. Firma 

istnieje od 1926 roku. Wspólnicy zam. w Głębokiem: Izrael Al- 
perowicz — ul. Zamkowa 21 i Josiel Mejerowicz — ul. War- 

‚ д szawska 4. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 25 
° 2 października 1929 roku na czas nieokreślony. Zarząd należy do 
ke obydwuch wspólników, którzy łącznie zawierają wszelkiego 

rodzaju umowy i podpisują weksle. — 

Na Macierz SzKolną zamiast kwiatów na 
grób ś. p. Anieli z Bociarskich Rekoszowej 
skada, rodzina Stommów zł. 10. 

Mickiewicza 32` 

11104. A. I. „Samuel Cymerman — spółka w liji". Sklep 
„materjałów leśnych celem odsprzedaży wewnątrz państwa oraz 
na wywóz zagranicę. Siedziba w Ilji pow. Wilejskiego. Firma 
istnieje od 2 stycznia 1929 roku. Wspólnicy zam. w Ilji, pow. 
Wilejskiego: Samuel Cymerman i Rasia Cymermanowa. Spółka 
firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 23 września 1929 roku. 
na czas nie ślony. Zarząd naieży do muela Cymermana. 

  

    

    

   

   

     ółki wewnątrz i na wnątrz należy do 
a Cymermana, Wszelkiego rodzaju umowy, 

i inne zobowiązania, czeki, pełnomocnictwa i wogóle 
ie akty i dokumenty podgfisuje w imieniu spółki jeden 
Samuel Cymerman. ażdy ze wspólników samodzielnie 

wia prawo odbierać dlaMirmy z poczty i telegrafów wszelkiego 
rodzaju korespondencję zwyczajną, poleconą, pieniężną i warto- 
ściową, jak również z kolei wszelkie ładunki, przesyłki i towary 
oraz wykonywać wszelkie formalności. 2 — VI        

11105. A. I. „Sz. jofie i M. Fu: erfas spėlka“. Skup ma- 
terjałów leśnych. Siedziba przy st. kol. Budsław, pow. Wilejskie- 
go. Firma istnieje od 11 stycznia 1929 roku. Wspólnicy Szmujło 
dofie, zam. w Dolhinowjie, pow. Wilejskiego, i Mejer 
zam. w Budsławiu, pow. Wilejskkego. Spółka firmowa zawarta 
na mocy umowy z dn. 23 października 1929 r. na czas nieokre- 
Klony. Zarząd należy do obu wspólników łącznie. Reprezento- 
wanie spółki wewnątrz i na zewnątrz należy do obu wspólników 
Wiszelkiego rodzaju umowy, weksie i inne zobowiązania, czekii, 
pełnomocnictwa i wogóle wszystkie akty i dokumenty podpisują 
pbaj wspólnicy. Każdy ze wspólników samodzielnie ma prawo 
odbierać dla firmy z poczty i telegrafów wszelkiego rodzaju ko- 
respondencję zwyczajną, poleconą, pieniężną i wartościową, jak 
również z kolei wszelkie ładunki, przesyłki i towary oraz wykc= 
nywać wszelkie formalności. 2744 — VI 

w dniu 26.XI 1929 r. 
11106. A. I. „Berchon Morduch* w  Szarkdwszczyźnie, 

pow. Dziśnieńskiego, sklep różnych drobnych towarów. Firma 
istnieje od 1925 roku. Waściciel Berchon Morduch, zam. e 

2745 — VI 

w dniu 26. 11. 1929 r. 
11107. A. I. „Ber szczański Owsiej* w Nowym Dworze, pow 

Szczuczysńkiego, piwirnia i sprzeda wyrobw tytoniowych. Fir- 
ma istnieje od 1928 roku. Właściciel Berszczański Owsiej zam. 
tamże. г 2746 — VI. 

„11108. A. I. „Blach Nachama“ w Szarkowszczyźnie, pow 
Dziśnieńskiego, sklep spożywczo galanteryjny i tytoniowy. Fir- 
ga istnieje od 1905 roku. Właściciel Blach Nachama, z”. tamż. 

i 2747 — VI. 
PE 

  

  

„11109. A. I. „Berman Rafał" w, Lebiedziewie, pow. Mołode- 
czańskiego, sklep spożywczo - bakalejny i handel zbożem. Firma 
istnieje od 1927 roku. Właściciel Berman Rafał zam. tamże. 

2748 — VI. 

„„Błoch Fejga* w Iwju pow. Lidzkiego, sklep 
na istnieje od 1929 roku. Właściciel Błoch Fejga 

2749 —- VI. 

w dniu 27. 11. 1929 Ko O BE 
11111. A. L „Barkan: Dora“ 'w Postawach, Rynek 4, sklep 
ino galanteryjny. Firma istnieje ada 1925 roku. Właściciel 

an Dora, zam. tamże. 2750 — VI. 

„11112. A. I. „Biszkin Berko“ w Iwju pow. Lidzkiego, sklep 
mięsa. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel iBszkin Berko, 
zam. tamże. 2754 — VI. 

! 
Dziśnień 
cieł B 

  

   

   

  

    

  

  

      
   

A. I. „Buszkaniec Chaim" w Szarkowszczyźnie, pow. 

    

zkaniec Chaim zam. tamże. 2752 — VI. 

„ 14. A. I. Brojdo Boruch* w Iwju, pow. Lidzkiego, р 
wiarnia. Firma istnieje od 1928 roku. Wlašciciel Brojdo Boruch. 
zam. tamże. 2753 — VI. 

„, МИ15. A. I. „Budnow Morduch* w Dokszycach, pow. Dzi- 
śnieńskiego, skup materjałów leśnych. Firma istnieje od 1909 r. 
Właściciel — Budnow Morduch, zam. tamże. 2754—VI. 

_ „Chilicki Karolt w Nalibokach, pow. Wołożyń. 
skiego sklep spożywczo - galanteryjny. Firma istnieje od 1929 
r. Właściciel Chilicki Karol, zam. tamże. 2755 -— Vl. 

11117. A. I. „Chilmanowicz Justyn* w Szynkowcach, gm. 
Ostryńskiej. pow. Szczuczyńskiego, sklep spożywczy i tytoniowy. 
Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Chilmanowicz Justyn, 
zam. tamże. 2156 — VI. 

  

  

„11118. A. I. „Czerniewska Marja“ w Orli, pow. Szczuczyń- 
skiego, sklep tytoniowy. Firma istnieje od 1928 roku. Właści. 
ciel Czerniewska Marja, zam. tamże. 2157 — VI. 

„1119. A. I. „Czyžyk Bazyli“ we wsi Bobry, gm. Tarnow- 
skiej, pow. Lidzkiego, sklep spożywczy i tytoniowy. Firma ist 
nieje od 1926 roku. Właściciel Czyżyk Bazyli, zam. tamże, 

2758 — VI. 

    

11120. A. I. „Chodos Chaim" we wsi Ruczyce, gm. Wilej- 

| Sprzedaje się również na pudy 8110 

Futerfas, | 

iego, sklep skór. Firma istnieje od 1921 roku. Właści- | 

skiej, sklep drobnych towarów. Firma istnieje od 1929 roku. Wła / 
у ściciel Chodos Chaim zam. tamże. 2759 

  

Przyjmują zapisy do grup: XLV 
Panów z nauką 5 tygodniową i XLVI Zawodowej z nauką 

2 i pół miesięczną. 

Początek zajęć w dniu 22 stycznia r. b. 
Dla łatwiejszego opanowania teorji do dyspozycji słuchaczy $$ 
są siłniki od 4 do 12 cylindrowych, wszelkie części podwo- 
zia. W specjalnie urządzonej sali doświadcz»lnej adbywa się 
indywidualne szkolenie praktyczne regulowani > silaikėw, 
karbiura:0; ów, ustawianie zapłonu „MAGNETO* i „DELCO*. 
Szkrlenie w prowauzemiu samochoau odbywa się na 
CZTERECH typach nowoczesnych samochogów, bez ogra- 
niczerua ilości godzin jazdy. 
ku'sów i złożenie egzaminów bez dodatkowej opłaty. 
Ułatwia Się otrzymanie posady za pośrednictwem Kursów 
Łapisy przyjmuje i informacyj udziela sekretarjat kursów 

codziennie od godz. 12-ej do 18- į, 
przy ul. Panarska 55. Tel. 13-30. 

Przy Kursach czynne są warsztaty remontowe dla samo- 
chodów i ciącówek rolniczych. P 

US A O a SCE GWARZE G A Us S 

PIANINA | FORTEPIANY 
Światowej sławy „ARNOLD FIBIGER* (nie ma 
nic wspólnego z firmą Bracia A. i K. Fibiger) 

SOMMERFELD etc. 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE 
BESK SAOEWUZO Oi WIK BEE WEKA WOK WWAARECZG 

11121. A. I. „Chawes Srol" w Giębokiem, pow. Dziśnieńskie- 

go, hotel. Właściciel Chawes Srol zam. tamże. „2760 — VI. 

iš, "11122. A. I. „Chajet Sora“ w Ignalinie, gm. Daugieliskiej, 

pow. Święciańskiego, sklep bakalejno — spożywczy, galanteryjny 

: naczyń. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Chajet Sora, 

zam. tamże. 2761 — VI. 

A 011123. A. I. „Churs Ignacy" w Głębokiem, gm. Nowo - 
pDworskiej, pow. Szczuczyńskiego, sklep spożywczy. Firma ist- 

nieje od 1929 roku. «Właściciel Churs Ignacy, 2 BR 

  

— ол — — — — — -— 

11124. A. I. „Dryświacki Eljasz* w Głębokiem, pow. Dzie 

śnieńskiego, sklep bławatny. Firma istnieje od 1918 roku, Wła- 
ściciel Dryświacki Eljasz, zam. iamże. 2763 — VL 

11125. A. I. „Dudukato Jan“ we wsi Osinogródek, gm. Ko- 

złowszczyzna, pow. Postawskiego, sklep spozywczo - galante- 

ryjny. Firma istnieje od 1922 roku. Wiaściciel Dudukało pe 
zam. tamże. 2764 — VI. 

p 711126. © ADI. „Doszczeczko Michat* we wst Prudy, gm. Nar 

libockiej, pow. Wołożyńskiego, sklep spożywczy i galanteryjny. 
Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel  Doszczeczko Michał, 
zam. tamże. 2765 — VI. 

11127. A. I. „Dwilańska Pesia* w Bieniakoniach, pow. Lr 
fizkiego, sklep spożywczo - kolonialny. Firma istnieje od 1929 

roku. Właściciel Dwilańska Pesia, zam. tamże. 2766 —VI. 
ж н 

11128. A. L. „Юг Rywka“ w Postawach, ul. Braslawska 4, 
herbaciarnia i piwiarnia. Firma istnieje od 1928 roku. Wlašciciet 
Dlot Rywka zam. tamże. 2767 — VI. 

    

“11129, A. I. „Draznin Abram* w Ostrynie, pow. Szczuczyh= 
skiego, sklep spożywczy i tytoniowy. Firma istnieje od 1928 r. 
Własciciel Draznin Abram, zam. tamże. 2768 — VI. 

2 11130. A. I. „Ejszyski Chackjel'* w Woronowie, pow. Lidz- 
«iego, sprzedaż ubrania i obuwia. Firma istnieje od 1928 roku. 
Właściciel Ejszyski Chackiel, zam. tamże. 2769 — VI. 

niai Ali „Estryn Mowsza* w Szarkowszczyźnie pow. 
Dziśnieńskiego sklep różnych drobnych towarów. Firma istnieje 
od 1920 roku. Właściciel Estryn Mowsza zam. tamże. 

27170—VI. 

11132. A. I. „Feigielson Gesia“ w Glebokiem, pow. Dzišnien 
skiego, herbaciarnia. Firma istnieje od 1929 roku. Wlašciciel — 
Fejgielson Ge 2771 — VI. 

11133. A. I. „Federman Calko* w Iwju, pow. Lidzkiego pi- 
wiarnia. Firma istnieje od 1928 roku. Wtašciciet Federman Caiko 
zam. tamże, 2772 — VI. 

11134. A. I. „Fajkin Sonia“ w Iwju, pow. Lidzkiego, sklep 
gotowych ubrań. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Fajkin 
Sonia, zam. tamże. 2773 — VI. 

11135, A. I. „Gordon Mania“ w Glębokiem, pow. Dziśnien- 
skiego, sklep czapek. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 
Gordon Mania, zam. tamże. 277: o 

w dniu 28. 11. 1929 r. 
11136. A. I. „Geffen Jenta* w Głębokiem, pow. Dziśnien- 

skiego, piwiarnia. Firma istnieje od 1926 roku. Geffen Jenta, zam. 
tamże, 2776 — VI. 

11137. A. I. „Gajgalowicz Andrzej“ w Lipniszkach, pow. Li- 
dzkiego, piwiarnia. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Gaj- 
gałowicz Andrzej, zam. tamże. 2776 — VI. 

    

amatorskiej dla Pań i @ 

warantuje się ukończenie g 

PLEYEŁ, BECHSTEIN, BLUTHNER, DRYGAŚ,Ą 

K. Dąbrowska a. Niemiecka 3; m. “ 

najiepszego gatunku konc. 

GIESCHE S$. A. Kafowiee. 
kopalnie: Cleofas, Frankienberg, Wil- 

helm, Carmer i Richthofen, 
Jeglellońska 6, tel. 14 97, 
Dostawa od 1 tonny w woząch 

plombowanych. 

Lekarz-Dentysta 
: MARYA 
| Użyńska:Smolska 

Przyjmuje: od 9--12 
i od 4-6. Ofiarna 4 
m. 5. SR 

BB” sorai B 

НЕИ ji  Manlstraf m. Wilna ogłasza 
M KONKURS 

dimszerta śafałowska na stanowisko starszego technika i rysow- 
KE Gabinet Kosme- niką — konstruktora w Odėziale Wodo- 
żak), rj Gy, iągów. Termin składania podań upływa 

tumieś, trodawkł, кчч 25 stycznia 1930 roku o godzinie 12-ej. 
reajki, wypadanie wio- Ubiegający się © posadę, z warunkami 

tów. Miskiawicza 46. konkursu zaznajomić się mogą w Sekcji 
Technicznej Magistratu pokój 52 w godzi-- 
nach urzędowych. 

£ Kosmetyka GE LI Magistrat m. Wilna 

    

  

EKO KTE Nowošė! Polecą się uwadze Pań! 
RD RE Bparat do robienia kołdunów 

Gabinet i pierożków. Cena tylko 1.— zł. 
m Oszczędność prący i czasu 75 proc. 

Racjonalnej Kosme- Zasieźć można tylko w firmie 
tyki Leczniczej. 

Wilno, 
Mickiewicza 31 ra. 4. 
l i kobiecą kon- 
||| ę serwuje, dosko- 
nali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki 
ztuczne opałenie ce- 

ry. Wypadanie wło- 
sów i łupieś.  Naj- 
nowsze zdobycze ko- 
smetyki racjonalnej, 

ST. KRAKOWŚSKIEGO 
8 Wilno.— ul. Wielka 49. — Tel. 14-36. 

Ši iii ra 
A at A I ones p 

W * į górnośląski i dą- į 

ęqie kiej  kaloryjności, 
d wągonawo i deta- | 

Sprzedaż hurtowa i detaliczna! rpri—1 i 

browiecki o wyso- 

licznie z dostawą w zaplombowanych 

    

Codziennie od lg 10--6 wozach od pół tonny ez 

ZE WILEŃSKI 
KOBIECĄ х 

ЩЕ„!‚'.!_*‹›;;;;;;Ч Spółdzielczy Syndpkat  Rolalczy 
Redune i! ab Wilno, Zawalna Nr 9, tel. 323. —Z i 
przyciemnianie brwie WBTCZABKÓB DEGOSA =   

Gabinet K k 1 Leczniczej  CEDIB" Student U.S.B. SAW ATA 
lie Es Ross a ON 
оё @ 10-73 — osadowe lib ię NS 

W. Z. P. 26+we prywatne, Prawo 
jazdy wydane w War- KURAS eg aa szawie. Adres w adm TYSIĄCE E PO SADY p" —0 chorych na katar żo- 

Мнстоей _ Buc L » gs 
iłola 50% „Pre: BGBAWAMB moż. trik we, Mecz ooo ROPNO 18 ogólne osłabienie 
Smok ka : н A ja "Plech u RA W LWA zie wne"     cały świąt Dr Dietla, 

Profesora Uniwersy- 
tetu Jagiellońskiego. 
Żądajcie bezpłatnej 
broszury pouczające. 
Adres: Liszki—Apteka 

SE 

D, H.-K. „Zachętą” 
Mickiewicza 1 Daleržaoa 
tel. 9-05. —ą 10 dobrej glebie i /ą- 

—kach Z inwentarzem 
lub bez, ewentualnie 

* z młynem lub go- 
m. 30 po poł. z rzelnią poszukuje się. 

Roza REŻ. 
. ма ” > 

z wykształce" GÓRNOŚLĄSKI 
Rołkik niem i prakty- OpAŁÓW „tel. 18-17. 

ką poszukuje pracy; Y, kowalski SUR 1 Н REA KW 
dar. КОК& dostarcza kierownika gOSPodaT= w „wozach zamknętych LGUBY czego. Posiada w zu- 

Filarecką 16-3, u p 
Wyczórkowskiej (Za 
rzecz). 

   PSA nowo-M 
czesna willa o 

4 mieszkaniach ze 
wszystkiemi wygo* 
dami, placu 1237 
sąż. kw. Z oOgro” 
dem owocowym za 

4.500_ dolarów 

  

Młoda dziewczynka 
uczciwa, lubiącą dzie- 

*ci, która ukończyła 
2-letni kurs szycia i 
kroju, poszukuję po- 
sady do dzieci z szy” 
ciem. Dowiedzieć się 
ul. Królewska 9 m. 
od g. 2 m. 30,do #- 

    

6, 
3 

    

łności wiedzę go- * | ama an 
ERodarki rolnej, iš „Wilopai da "m 
nej.hodowlanej, mlecz. „Styczniowa 3. gubioną książkę 
nej, rybnej. Gwaran- Tel. 18—17. ^ 
tuje rozwinięcie naj- przez 5 p- p. 

    

wyższej | intratnosci. Saidi „Leg w 1915 r, na 
Uczciwość  niezach- „Szroedera* imię Izydora Pietryka, 
Wiata: WYBALADIA [ Qriępidli w _ dobrym zam. we wsi Mirżąny, 

; 3 stanie okazyjnie d iej. - skromne, Wilao, Le- sprzedania: опа о Sm Święciańskiej. _-0 
gionowa 68 — 1, > ska 2 m. 4, od 10—12 gubioną książkę 

  

Piotrowski. wawa, TOCZe 

; BEZPŁATNIE pie: |przez P. KU „IŠ 
Ogrodnik į kucharz niądze „lokujemy z |ciany, naimie Aron 

(| gwarancją zwrotu |; y, na imię Arciem-( 
samotni _ poszukują tanie jusza Sewastjanowa, 
posady od  luteco.j p HL k at hęta, [Zam w Zaść. Trypist= 

Wiadomość:  poczia| wickiewicza | 1, | Ki: gminy Kobylnickiej, 
Bieniakunie, majątek tel. 9-05. е pow.  Postawskiego, 
Stoki, Ignacy Mosżko, 

  

unieważnia się. —0 

  

T    Drukarnia „Wydawnictwo Wilefiskie“, Kwaszelna 23, 

ч 

wojskową, wyd, . й


